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Säkra hjälpmedel som fungerar i vardagen
Hjälpmedelscentrum informerar om trygga och säkra hjälpmedel.
Informa onsinsatsen startade på Hjälpmedelsdagen den 23 september och
fortsä er hela hösten.
Pa entsäkerhetsteamet på HMC har tagit fram en film ll väntrums-TV samt
en folder som beskriver vad vi gör och vad pa enter och närstående kan göra
själva för a  hjälpmedlen ska fortsä a a  vara säkra. Med hjälp av denna
informa on hoppas vi kunna minimera risker och llbud med hjälpmedel.

Visa gärna filmen på er väntrums-TV. Filmen för väntrums-TV finns även på
Arbetsplatsen för dig som har llgång dit.
Foldern finns på 1177.se. Önskar ni tryckta ex a  dela ut, så kontakta oss!

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 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 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.
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Stängt för utbildning på HMC
Vi utbildar våra medarbetare för a  kunna behålla vår goda
servicenivå.
Torsdagen den 6 oktober kan vi därför inte ta emot besök,
telefonsamtal eller återlämnade hjälpmedel.
Välkommen åter den 7 oktober! 

Förändring av leveransdagar v 40
På grund av kompetensutvecklingsdagen den 6/10 på HMC har vi några
ändringar i turbilsschemat
Måndag 3/10 Västerås Väster, Surahammar, Hallstahammar
Tisdag 4/10 Västerås Öster, Skultuna, Tillberga, arbetsterapin, sjukgymnas ken
och lungmo agningen VS Västerås
Onsdag 5/10 Köping, Arboga, Kungsör, arbetsterapin, sjukgymnas ken och
barnkliniken VS Västerås
Torsdag 6/10 Stängt 
Fredag 7/10 Fagersta, Skinnska eberg, Norberg, Sala, arbetsterapin och
sjukgymnas ken VS Västerås 

Instruk onsfilm nödstopp golv- och taklyft
Ofta kan du själv åtgärda fel på hjälpmedlen. E  vanligt fel som anmäls ll oss
är a  en lyft inte fungerar. Ibland kan det räcka med a  du kontrollerar a
knappen för nödstopp inte är intryckt. Se denna korta informa va film 

Förskrivarutbildningar
våren 2023
Vårens förskrivarutbildnings llfällen
finns på Kompetensplatsen HMC
från och med den 30/9. Välkommen
a  anmäla dig!
Länk ll Kompetensplatsen HMC (för
anställda i Region Västmanland och
externa förskrivare med HSA-id)
Länk ll Kompetensplatsen HMC (för
externa förskrivare utan HSA-id)

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
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på vårdgivarwebben.
Just nu har vi leveransförseningar hos larmleverantören Zafe, vilket innebär
längre leverans der och prioriteringar.

Surfpla a som hjälpmedel
Eftersom surpla or inte längre är förskrivningsbara hjälpmedel kan vi endast
byta ut en trasig surfpla a mot en ny om det finns på lager. Om det inte finns
surfpla or på lager kommer vi a  hänvisa ll förskrivaren för uppföljning och
bedömning om det är aktuellt med något annat hjälpmedel.
Vi kommer också kontakta förskrivare för uppföljning på de surfpla or vi får in
utan ak v kommunika onsapp eller när vi ser a  pa enten har flera
samtalsapparater förskrivna, vilket inte är llåtet.
Det händer a  pa enter och anhöriga lämnar in surfpla or på HMC och vill a
vi ska spara bilder/filmer som finns på enheten. Hmc hjälper inte ll med
de a, eftersom det är e  egenansvar. Den informa onen ska ha ge s ll
pa enten vid utleverans.

Posi oneringskuddar
E  par modeller av Rhombo-Med posi oneringskuddar från Etac ersä s nu av
motsvarande modeller från Care of Swedens sor ment Curera. Curera-
kuddarna är av lite fastare typ och lämpar sig bra för mindre rörliga pa enter.
Fyllningen består av en blandning av skum och fiber. Överdrag i bomull och
hygienmaterial finns som llbehör.
Ev frågor besvaras av hjälpmedelskonsulent Eva Scharin tel 021-175857 alt
eva.scharin@regionvastmanland.se

S-nr 14955 Posi oneringskudde
ben/mul  Rhombo-Med ersä s av:

S-nr 43438 Posi oneringskudde
ben/mul  Curera
S-nr 43444 Överdrag bomull ll
ben/mul  kudde

S-nr 43443 Överdrag hygien ll ben/mul  kudde 

S-nr 14957 Posi oneringskudde
kineste krulle längd 2 m
Rhombo-Med ersä s av:

S-nr 43439 Posi oneringskudde rulle
längd 2,25 m Curera
S-nr 43446 Överdrag bomull ll rulle
S-nr 43445 Överdrag hygien ll rulle
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Larm
Det är stora leveransförseningar hos larmleverantören Zafe vilket innebär
längre leverans der och prioriteringar.
 
Vi har e  ny  avtal för larm från oktober. Det är inga stora förändringar i
sor mentet. Mer informa on om upphandlat sor ment ges på
förskrivarutbildningen Personliga larm den 3/11.

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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