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Riktlinjer vid utprovning av hjälpmedel
på Hjälpmedelscentrum
En utprovning av hjälpmedel kräver oftast nära kontakt mellan pa ent och
förskrivare, konsulent, tekniker, leverantör.
Nära kontakt behövs för a

ll exempel ställa in och ändra hjälpmedel, fysiskt

känna hur hjälpmedlet passar pa enten och för a medverka vid förﬂy ningar.
För a en utprovning på Hjälpmedelscentrum ska kunna u öras med så god
kvalitet som möjligt och utan risk för smi spridning uppmanas alla som är med
vid en utprovning a använda arbetskläder och skyddsutrustning i form av visir
och ev munskydd, plas örkläde och handskar.
Anhöriga/familj som bor llsammans med pa enten omfa as inte av riktlinjen.
Förskrivare och personal uppmanas a ta med skyddsutrustning vid
utprovningar. Vid behov ﬁnns utrustning a

llgå på Hjälpmedelscentrum.

De nya riktlinjerna gäller från v 45.

Inventering av buﬀertlager för hjälpmedel
Förutom den löpande inventering som görs på Hjälpmedelscentrum ska en årlig
inventering göras, både internt och externt.
Externa buﬀertlager
Den 10-11 november är det dags för den årliga inventeringen av externa
buﬀertlager. Alla hjälpmedel, både individklassade ar klar och andra, inventeras.
Buﬀertlagren är stängda lls inventeringen är klar. Inga in- eller utleveranser kan
göras.
Intern inventering på Hjälpmedelscentrum
Den 17-18 november är det inventering av huvudlagret på HMC. Tisdagen den 17
november är HMC stängt på grund av denna inventering. Inga in- eller
utleveranser kan göras.
Prak sk informa on

Inventeringslistor mailas ll den som förra året var ansvarig för buﬀertlagret.
Om ni har by ansvarig, meddela oss så snart som möjligt. Har du inte har få
inventeringslistor före lunch den 10 november, hör av dig ll oss. Vill du inventera
någon annan dag än ordinarie inventeringsdag, kontakta HMC så får du listor.
Kontaktperson på HMC är Lisbeth Lindfors,
lisbeth.lindfors@regionvastmanland.se. Använd mail i första hand, vid akuta
frågor ring 073-320 27 61.
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Stängt på HMC
Den 17-18 november är det inventering av huvudlagret på HMC.
Tisdagen den 17 november är HMC stängt på grund av denna
inventering. Inga in- eller utleveranser kan göras.

Tillbud med elrullstol
På grund av e allvarligt llbud där e barn ﬁck tag i nyckeln ll en elrullstol och
körde iväg vill vi påminna om a nyckeln all d måste tas ur elrullstolen och
förvaras oåtkomligt för obehöriga. Påminn gärna din pa ent om de a!
Tillbudet slutade tack och lov bra, och ingen kom ll skada.

Leveranssä i webSesam
Vi vill påminna om a leveranssä en "utskrivningsärende" och "AH" endast ska
användas då det är mycket brå om med leverans och den gäller just utskrivning
från sjukhus eller akut hemsjukvård.
Glöm inte a informera din pa ent om a våra chauﬀörer inte ﬂy ar privata
möbler, samt a man själv måste skaﬀa en madrass ll vårdsängen.
Standardmadrass ll vårdsäng kan köpas i öppna handeln eller på
Hjälpmedelscentrum.

Kontaktuppgifter på arbets- och körorder i webSesam
Kontrollera a det all d ﬁnns minst e aktuellt telefonnummer under
Adressuppgift/Kontaktperson när du lägger en arbetsorder eller körorder i
webSesam. Det gör a våra tekniker och chauﬀörer kan hjälpa pa enten
snabbare. För chauﬀörerna är det vik gt a telefonnumret som anges i
kontaktuppgifter är numret ll den som ska öppna dörren och ta emot
leveransen.

Tyngdprodukter
Enligt beslut ska förskrivning av tyngdprodukter även fortsä ningsvis ske via
blanke an ngen i Uppladdningstjänsten eller per post. Enligt vårt regelverk
Hjälpmedelhandsboken så ska utprovning av tyngdprodukter göras i samråd med
hjälpmedelskonsulent. De a kan ske på olika sä , men e sä är a förskriva
hjälpmedlet via blanke och det handläggs av ansvariga hjälpmedelskonsulenter.
Enligt Hjälpmedelshandboken får du enbart förskriva e tyngdtäcke. Finns
särskilda skäl a frångå de a ska du ta kontakt med ansvarig
hjälpmedelskonsulent, Frida Foborg eller Louise Malmros.

Dessa regler gäller lls vidare, regelverket kommer a förändras under våren
2021.
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Vi tar bort kogni onsväskorna
Från och med den 1 november är kogni onsväskorna bor agna. Vi
hänvisar istället ll vår visningslägenhet på Hjälpmedelscentrum.

Memo Dayboard
Memo Dayboard ersä er Memodayplanner 3 ( digare Sigvart) från och med den
20 oktober. Som digare kan du få en äldre version av Memodayplanner. Önskar
du speciﬁkt Memo Dayboard, ta kontakt med ansvarig konsulent, Frida Foborg
eller Louise Malmros.
De vik gaste nyheterna i Memo Dayboard är:
Enklare a anpassa tack vare ny sidopanel
Förbä rade dpelare med tydligare ljuspunkter
Enklare a ansluta manöverkontakt

Förskrivarutbildningar våren 2021
Alla våra utbildningar ﬁnns på Kompetensplatsen HMC. Informa on om våra
utbildningar ﬁnns även på förskrivarsidorna på vårdgivarwebben.
Följande förskrivarutbildningar ﬁnns för intresseanmälan:
Barnhjälpmedel Barnklinik
Barnhjälpmedel Habilitering
Drivaggregat
Specialanpassning
Dessa utbildningar kan du anmäla di intresse för, vid llräckligt många
anmälningar anordnas kursen och du blir kontaktad.

Ny utseende på förskrivarsidorna på vårdgivarwebben
Förskrivarsidorna på vårdgivarwebben har få e ny upplägg. För a komma ll
sidorna med våra produktområden, klickar du på Hjälpmedelscentrum och väljer
produktområde.
Längre ner på sidan ﬁnns nyheter och mycket annan informa on från
Hjälpmedelscentrum.
Länk ll informa on från Hjälpmedelscentrum

Vi söker en hjälpmedelskonsulent
Hjälpmedelscentrum söker just nu en arbetsterapeut eller logoped som vill jobba
som hjälpmedelskonsulent hos oss inom områdena kommunika on,
omgivningskontroll och larm.
Är du intresserad hi ar du annonsen här. Sista ansökningsdag är den 9

november.

