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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 15-16 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 22-23 november är det inventering av huvudlagret på HMC. Tisdagen den
22 november har HMC:s lager 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 få
inventeringslistor före lunch den 15 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.

Memoplanner
I mi en av november kommer Abilia a  byta mjukvara för Memoplanner M4
och Memoplanner L3 ll mjukvara Memoplanner genera on 4. Därför har vi
valt a  avvakta med a  köpa in Memoplanner M4 och L3 lls efter a  den nya
mjukvaran lanserats. De a innebär a  leverans av nyinköpta Memoplanner
M4 och L3 sker digast under vecka 48. Om vi under denna d får in
Memoplanner M eller L av äldre versioner på lager via rekond kommer de a
kunna förskrivas.
Uppdatering av redan utlevererade Memoplanner M4 och Memoplanner L3
kommer a  ske när de återlämnas och rekondas. Denna uppdatering kan
endast göras på HMC, den kommer inte som uppdatering direkt ll
pa enternas Memoplanners som uppdateringarna digare gjort.
För a  se vad den nya uppdateringen innebär, se Abilias webbplats 
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Barnrullstol Bambino 3
Den 9 november kl 13.30 går vi igenom Pantheras nya rullstol
Bambino 3 som kommer ersä a dagens rullstol Bambino.
Målgrupp för utbildningen är arbetsterapeuter och
sjukgymnaster/fysioterapeuter från Habiliteringscentrum och
Barnkliniken. Anmäl dig på Kompetensplatsen HMC
 

Omvårdnadshjälpmedel
Sedan en d llbaka jobbar hjälpmedelskonsulent Sofie Söderbäck tre dagar i
veckan med omvårdnadhjälpmedel llsammans med Eva Scharin.
Läs mer om produktområdet Omvårdnad på våra förskrivarsidor på
vårdgivarwebben

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.
Just nu har llverkaren av fallskyddsma or (S-43430) leveransproblem. Först
efter årsskiftet beräknas ma orna åter gå a  beställa. 

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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