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Leveranser från HMC under jul och nyår
Under jul- och nyårshelgerna är Hjälpmedelscentrums leveransschema
förändrat. Vill du höja lagret inför helgerna så hjälper vi gärna ll. Hör av dig

ll oss i god d.
Se leveransdagar under helgerna på våra förskrivarsidor på vårdgivarwebben. 

Drivaggregat
Från och med den 1 december 2022 har vi e  ny  avtal på drivaggregat. De
drivaggregat vi digare haft på avtal är med även på det nya avtalet. Några nya
har llkommit, inom området ”användarstyrda drivaggregat”. De provas all d
ut llsammans med hjälpmedelskonsulent. Blanke en Underlag för
utprovning av användarstyrt drivaggregat ll rullstol bifogas arbetsorder i
webSesam.

Vårdarstyrda drivaggregat kan provas ut av förskrivare på egen hand eller
llsammans med hjälpmedelskonsulent. Efter utprovning skickas

förskrivningsblanke  in ll HMC via Uppladdningstjänsten. Önskas utprovning
llsammans med hjälpmedelskonsulent ska blanke  Underlag för utprovning

av vårdarstyrt drivaggregat ll rullstol bifogas arbetsorder i webSesam.

När förskrivningsblanke  för vårdarstyrt drivaggregat skickas in via
Uppladdningstjänsten är det bäst och smidigast a  rullstol och drivaggregat
förskrivs llsammans på samma blanke .  Tekniker kan då göra e  helt
”paket” av rullstol och drivaggregat som kan levereras sam digt. Om rullstol
och drivaggregat förskrivs var för sig blir det svårt a  para ihop dem.  Det
fungerar med ”paket-lösning” i de fall pa enten inte har avancerade
inställningar eller specialanpassningar på sin rullstol.

Ny  avtal Kogni on, veckoschema, bolldynor och
tyngdfilt
Det nya avtalet börjar gälla den 1 december. Det som blir ny  i sor mentet
u från de a avtal är:
Ny  veckoschema
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Veckoschema Symbolix magne skt 30*33 cm.

Tavlan är magne sk och det går även a  skriva på den med whiteboardpenna.
Den går a  fästa på alla magne ska ytor som ll exempel kylskåp, torkskåp
och whiteboardtavlor. Veckouppdelningen är färdigmonterad på veckotavlorna
med rand både upp ll och ner ll för a  schemat ska kunna användas vågrä
eller lodrä . Magnetkort med veckodagarnas färger ingår.
 
Nya llbehör ll Veckoschema Symbolix 60*67 vit och färg, 35*33 vit och färg,
veckoschema Symbolix magne skt samt Symbolix endagsschema:

Magnetkort färgad ram 8*8 cm och 4*4 cm

56 st vita kort med färgad ram ll Symbolix planeringskalender. I varje
förpackning ingår även 60 kardborrerundlar för a  enkelt kunna fästa eget
bildmaterial.

Magnetkort svart ram 8*8 cm och 4*4 cm

56 stycken vita kort med svart ram ll Symbolix planeringskalender. I varje
förpackning ingår även 60 kardborrerundlar för a  enkelt kunna fästa eget
bildmaterial.
Kedjefilt lång 7 kg: (70 * 200 cm)
Somna Kedjefilt är en dagprodukt med samma goda egenskaper som Somna
Kedjetäcke med dess 2 i 1-funk on, en kedjesida och en vadderad sida.
Tyngdfilten är lä hanterlig och passar bra a  ha i knät eller för a  svepa om
sig i ll exempel soffan eller rullstolen.

Vårens konsulta onsdagar med OTA

11 januari
1 och 22 februari
15 mars
5 april
3 och 24 maj
14 juni

Lathundar med si höjdstabeller 
Lathundar med si höjdstabeller finns på våra förskrivarsidor på
vårdgivarwebben, under produktområde Manuella rullstolar.
När si höjden förändras behöver man ofta byta komponenter, både lägga ll
och dra ifrån. Var uppmärksam på a  förskrivningen stämmer med det som
var tänkt innan du trycker på ”Spara ändringarna”.

Aktuell forskning om hjälpmedel
Intressant ny forskning som vi gärna vill förmedla. 
Äldre med demens har inte de hjälpmedel de behöver i hemmet
Forskare vid Högskolan i Dalarna har gjort en studie som visar a  personer
med demens var mindre delak ga i valet av hjälpmedel och hade mindre ny a
av dem. Användare av hjälpmedel oavse  demensdiagnos var mer besvärade
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av ängslan, oro, ångest och ensamhet. Det är därför vik gt a  öka dessa
personers delak ghet i val av hjälpmedel för a  öka ny an med dem. Det är
också vik gt a  se hur man kan dämpa oron. 
Läs mer på forskning.se
Experiences of Assis ve Products and Home Care among Older Clients with
and without Demen a in Sweden, Interna onal Journal of Environmental
Research and Public Health.

Tack!
Stort tack ll alla som hjälpt ll med
inventering av buffertlagren! De
lager som ännu inte inventerat
behöver höra av sig så snart som
möjligt. Lagren kommer a  vara
fortsa  stängda för påfyllning och
eventuellt upphöra efter årsskiftet. 

Påminnelse om korrekt leveransadress
Tänk på a  välja korrekt leveransadress i de fall mo agaren har fler än en
adress registrerad i webSesam. 

Inspira onsdag för biståndshandläggare och
rehabpersonal
Den 23 november genomfördes en inspira onsdag i gamla vårdskolans aula.
Under dagen fick deltagarna ta del av föreläsningar och goda exempel kring

dig samverkan. Material finns nu på våra förskrivarsidor på vårdgivarwebben.
Inom kort kommer vi även a  komple era med filminspelning av
föreläsningarna. 

JAN

17
An decubitusmadrasser,
Produktgenomgång med Care of Sweden
Malin Wallenman från Care of Sweden kommer ll
Hjälpmedelscentrum och går igenom upphandlat
sor ment av an decubitusmadrasser sdag den 17 januari
kl.10-11.30. 
Anmälan görs ll Eva Scharin, tel: 021-17 58 57

Leveranssvårigheter 
Leveransförseningarna fortsä er tyvärr från flera leverantörer. Om
utleveranserna dröjer orimligt länge och pa enten inte kan vänta ll planerat
leveransdatum, kontakta gärna respek ve hjälpmedelskonsulent inom
produktområdet för a  diskutera om det ev finns något alterna v.
Informa on om leveransförseningar ges i HMC-info och på våra förskrivarsidor
på vårdgivarwebben.
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Hjälpmedelshandboken
Kom ihåg a  använda hjälpmedelshandboken som är det regelverk som styr
hur hjälpmedel förskrivs i Västmanland. Där hi ar du kriterier för förskrivning,
betalningsansvar, vilken profession som får förskriva hjälpmedel samt vilka
hjälpmedel som kan förskrivas för a  kompensera vilka behov.
Hjälpmedelshandboken
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