Ser mailet kons gt ut? Klicka här

Hjälpmedelscentrum

HMC-info oktober

Nu erbjuder vi digital utprovning
I höst inför vi digitala utprovningar som e alterna v ll utprovning på plats
på Hjälpmedelscentrum. Vid en digital utprovning deltar pa enten, eller en
representant för pa enten, llsammans hos förskrivaren. I de fall då pa enten
inte kan delta på plats hos förskrivaren kan hen delta hemifrån eller från
annan plats. Hjälpmedelskonsulenten är med på distans.
Mötet bokas av hjälpmedelskonsulent och inbjudan skickas ll förskrivaren via
Outlook. Om pa enten inte deltar hos förskrivaren bjuder förskrivare inom
regionen in pa enten via 1177.se, enligt Region Västmanlands instruk on. För
förskrivare utanför regionen ska det ﬁnnas interna riktlinjer för a på e
pa entsäkert sä skicka länken ll pa enter och anhöriga. Finns inte det ska
de delta på plats hos förskrivaren. Alla deltagare ska synas i bild.
Digital utprovning har många fördelar, bland annat miljömässiga. Vi kommer
också a kunna erbjuda d för utprovning snabbare, då res derna minskar.
Länk ll agenda för utprovning
Länk ll lathund för förskrivare

Leveranssvårigheter
Leveransförseningarna från ﬂera leverantörer fortsä er tyvärr e tag ll. Om
utleveranserna dröjer orimligt länge, kontakta gärna respek ve
hjälpmedelskonsulent inom produktområdet för a diskutera om det ev ﬁnns
något alterna v.
Leveranssvårigheter av drivaggregat
Just nu har vi få meddelande om a leverantörerna av drivaggregaten E-walk
och Lille Viking har svårt a få fram komponenter. Det innebär a det kan bli
långa leverans der på rullstol med drivaggregat.
Leveranssvårigheter av Rebel 57
Human Care har leveranssvårigheter och kan inte leverera en av våra avtalade
standardrollatorer (Rebel 57, ar kel.nr 14885) förrän om 6 veckor. Ingen
informa on ﬁnns än om de a är en llfällig störning. Förskriv därför endast
Rebel 57 om inget annat alterna v fungerar.
Andra hjälpmedel
Även ﬂera andra hjälpmedelsleveranser är påverkade av förseningar som
beror på omständigheterna i världen just nu. Bland annat är det stor brist på
komponenter i cykelindustrin, vilket påverkar leverans av cyklar och

träningscyklar.

Vårens förskrivarutbildningar
Nu går det a anmäla sig ll vårens förskrivarutbildningar. Du hi ar dem som
vanligt på Kompetensplatsen HMC, länk och mer informa on ﬁnns på våra
förskrivarsidor på vårdgivarwebben.

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.
Informa on om leveransdagar under helgerna hi ar du på våra förskrivarsidor
på vårdgivarwebben.

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 16-17 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 23-24 november är det inventering av huvudlagret på HMC. Tisdagen den
23 november är huvudlagren och utprovningslagren på HMC stängda för inoch utleveranser.
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 få
inventeringslistor före lunch den 16 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. Använd e-post i första hand, vid
akuta frågor ring 073-320 27 61.

World Toilet Week
Under vecka 46 (den 15-19 november) kommer World Toilet Week a
anordnas med anledning av FN:s ini a v World Toilet Day, den 19 november
Inkon nenssamordnarna i regioner och kommuner i Dalarna, Sörmland,
Uppsala och Västmanland har u ormat World Toilet Week llsammans med
avtalade produktleverantörer inom sor mentet.
Veckan kommer a innehålla produk nforma on och föreläsningar från
leverantörer. Det kommer både a erbjudas livesändningar och förinspelat
material. Det förinspelade materialet kommer a ﬁnnas llgängligt under hela
veckan. Liveföreläsningarna kommer a erbjudas vid ﬂera llfällen under
veckan på olika dagar och der.

Mer informa on och program

Vårens konsulta onsdagar med OTA
12 januari
2 samt 23 februari
16 mars
6 samt 27 april
18 maj
8 (samt ev. 29) juni

Platser kvar på webbinarer om rullstol Cross 6
Den 1 december 2021 får vi ny avtal på manuella rullstolar och kommer a
köpa Cross 6 istället för Cross 5. Etac erbjuder nu utbildning via webbinarer för
a öka förståelsen för vilka fördelar och förbä ringar som ﬁnns på Cross 6.
1 november kl 13-15
2 november kl 13-15
10 november kl 10-12
19 november kl 10-12
Länk ll mer informa on och anmälan
Från och med december 2021 ingår Cross 6 i förskrivarutbildning Allround
Avancerad.

Nya elektroniska kalendrar i sor mentet
Vi har två nya elektroniska kalenderar i sor mentet: Cary Base från Abilia och
Tydlig kalender basic eller pro från BR Ström.
De går a förskriva via vår uppladdningstjänst från den 1 november.
Kalendrarna förskrivs ll a börja med i samråd med hjälpmedelskonsulent.

Cary Base

Tydlig kalender

Cary Base är en kalenderklocka för
personer som behöver extra hjälp
a hålla reda på dygnet och
dagens händelser. Cary Base visar
informa on om datum, d och
om det är morgon, dag, kväll eller
na . Vid e tryck på skärmen

Kalender som visar datum,
veckodag och d på dygnet. Det
går a välja hur mycket
informa on som ska visas, ll
exempel a bara visa vilken dag i
veckan det är och om det är
förmiddag eller eftermiddag. Det

läses informa onen upp. Dagens
händelser kan visas på skärmen
och talade påminnelser kan fås vid
önskade der. Anhöriga eller
omsorgspersonal kan hjälpa ll a
hålla kalendern uppdaterad på
distans via webbtjänsten
myAbilia. Kalendern är
MDR-klassad.
Mer informa on

går a justera informa on och
ljusstyrka på enheten beroende
på vilken d på dygnet det är. Det
går a välja a ha bilder som
bakgrund i kalendern. Det går
också a välja e analogt urverk
som visar den på skärmen.
I pro-modellen går det a lägga in
egna kalenderhändelser direkt i
kalendern eller på distans genom
a logga in online i kalendern.
Mer informa on

Hjälpmedel från Abilia
Nu är det åter möjligt a förskriva produkter från Abilia.

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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