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Påminnelse inför cykelsäsongen
Nu börjar det bli dags a  tänka på cykelsäsongen 2023. Det är bra a  vara ute
i god d med uppföljningar för a  urväxta cyklar ska hinna komma i retur och
rekondi oneras för a  undvika vänte der och ”onödiga” nyinköp av cyklar.
Tänk också på a  cyklar är e  hjälpmedel för barn upp ll 20 år, och därefter
ska cyklarna returneras ll oss.

Ny version av säng Scanbed
Invacare har släppt en ny version av säng
Scanbed 755 med andra motorer och
elektronik. Förutom ny  utseende på
handkontrollen/manöverdosan, är sängarnas
funk on och utseende helt oförändrat. De
gamla Scanbed 755 kommer for arande
användas i första hand så länge de finns i lager.

S-43746 ersä er S-32618 (90 cm bred)
S-43747 ersä er S-33621 (105 cm bred)

Vi har lagt ll ”årsmodell 2023” i
benämningarna, för tydlighetens skull.
 
Kontakta gärna oss på omvårdnadsteamet vid
funderingar, e-post:
hmc.omvardnad@regionvastmanland.se

Förändringar i turbilsschemat
Under våren har vi vissa förändringar i vårt turbilsschema, se

http://rv.powerinit.com/Modules/Campaign/Newsletter.aspx?n=2394&e=[email]&r=[field1]&h=F158C9BFC65A745BA7824744C3722A25
http://www.regionvastmanland.se/
mailto:hmc.omvardnad@regionvastmanland.se


Bord Caribou
Bord Caribou, lågmonterat 

våra förskrivarsidor på vårdgivarwebben

Tippbräda Caribou
Vi vill påminna om a  det är vik gt a  laddaren är med vid retur av ppbräda
Caribou. Vid retur av bord ll Caribou är det vik gt a  se ll a  alla delar ll
bordet är med. Se nedan vilka delar som ingår:

Hämtning av säng på särskilt boende
Om en person haft en säng som ska hämtas av Hjälpmedelscentrum, och även
andra hjälpmedel, låt övriga hjälpmedel vara kvar där sängen står och skriv en
hämtorder för alla hjälpmedel. Lastbilen som hämtar sängen tar även med
övriga hjälpmedel som står i lägenheten.
Om övriga hjälpmedel redan ställts på ordinarie hämtplats, gör en separat
hämtorder på dem.

Hämtning av hjälpmedel
Märk gärna upp hjälpmedlet/hjälpmedlen med hämtordernummer, så
underlä ar du för vår transportpersonal.

Inspira onsdag för biståndshandläggare och
rehabpersonal
I november genomfördes en inspira onsdag för biståndshandläggare och
rehabpersonal. Under dagen fick deltagarna ta del av föreläsningar och goda
exempel kring dig samverkan. Nu finns material och en filminspelning av
föreläsningarna på våra förskrivarsidor på vårdgivarwebben.

MAR

17
Ny  utbildnings llfälle TENS-apparater
Nu finns det e  ny  utbildnings llfälle för TENS-apparater,
fredag den 17 mars kl 8.30-12 på Hjälpmedelscentrum.
Anmäl dig som vanligt på Kompetensplatsen HMC.

https://regionvastmanland.se/vardgivare/behandlingsstod/hjalpmedel/nyheter/turbilsschema-varen-2023/
https://regionvastmanland.se/vardgivare/behandlingsstod/hjalpmedel/nyheter/inspirationsdag-for-bistandshandlaggare-och-rehabpersonal/


Länk ll våra förskrivarsidor på vårdgivarwebben
 

MAR

23
Kommunika onshjälpmedel
Utbildningen Kommunika onshjälppmedel är en
halvdagsutbildning som genomförs på Hjälpmedelscentrum.
Anmäl dig som vanligt på
Kompetensplatsen HMC, länk finns på våra förskrivarsidor på
vårdgivarwebben

MAR

27
+ 
31

Barnhjälpmedel Habilitering
Förskrivarutbildning för barnhjälpmedel Habilitering består
av två halvdagar. Anmäl dig ll båda llfällena på
Kompetensplatsen HMC.
Länk ll våra förskrivarsidor på vårdgivarwebben

MAR

30
Personliga larm
Utbildningen är en halvdagsutbildning som genomförs på
Hjälpmedelscentrum. Obs, ej GPS-larm. Anmäl dig som
vanligt på Kompetensplatsen HMC, länk finns på våra
förskrivarsidor på vårdgivarwebben
 

APR

4
Spilerdug och förfly ning
Brehms Spilerdug visar hur du kan använda spilerdug
(segelduk) vid förfly ningar. Heldagsutbildning på
Hjälpmedelscentrum.
Läs mer och anmäl dig
 

APR

20
Hjälpmedel i samverkan
HD Rehab, Cobi rehab, Arjo och Hea medical bjuder

llsammans in ll en temadag där du får kunskap om hur en
kombina on av hjälpmedel kan samverka ll en god posi on
för brukaren under dygnets 24 mmar.
Anmälan: senast den 13 april ll
ann-sofie.mollerberg@arjo.com. Ange om du vill delta i
förmiddags- eller eftermiddagspasset.
Obs! Begränsat antal platser. Temadagen är helt kostnadsfri.
Länk ll inbjudan

https://regionvastmanland.se/vardgivare/behandlingsstod/hjalpmedel/medicinska-behandlingshjalpmedel/
https://regionvastmanland.se/vardgivare/behandlingsstod/hjalpmedel/kognition-och-kommunikation/
https://regionvastmanland.se/vardgivare/behandlingsstod/hjalpmedel/barnhjalpmedel/
https://regionvastmanland.se/vardgivare/behandlingsstod/hjalpmedel/kognition-och-kommunikation/
https://spilerdug.se/framsida/utbildning/temakurser/spilerdug-och-forflyttning/
mailto:ann-sofie.mollerberg@arjo.com
https://regionvastmanland.se/globalassets/vardgivare-och-samarbetspartners/behandlingsstod/hjalpmedel/information/inbjudan_roadshow_vasteras_2023.pdf


NOV

17
Save the date - temadag HMC Sverige 
Rehabilitering vid förfly ningar 
På temadagen får du ta del av en föreläsning på temat
rehabilitering samt möta leverantörer som visar och berä ar
hur du kan använda deras produkter i rehabiliteringsarbetet.
Läs mer och anmäl dig

Aktuell forskning om hjälpmedel
Intressant ny forskning som vi gärna vill förmedla. 
Den första fredagen i varje månad bjuder Nära vård SKR in ll en digital
frukos öreläsning om aktuell forskning inom Nära vård-området, följt av en
kort reflek ons- och frågestund. Nästa llfälle är den 3 mars 7.30-8.30.
Anmälan krävs

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.

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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