Nyhetsbrev nr 9 – September 2021
Samverkansnämnden

Samverkansnämnden har sedan 22 september ny ordförande, Emma Svahn Nilsson.

Om- och tillbyggnation

Om- och tillbyggnationen i rekonditioneringsverkstaden går äntligen mot sitt slut. Vi
har fått en ljus och luftig arbetsplats och en helt ny möjlighet att skilja på rent och
smutsigt gods. Nu börjar arbetet med att förändra våra arbetsprocesser så att vi
nyttjar vår nya verkstad optimalt.

Konsumentprodukt som Hjälpmedel

I stort sett alla hjälpmedel som kan förskrivas i Blekinge är medicintekniska
produkter. Konsumentprodukt kan enligt Samverkansnämndens beslut förskrivas
inom produktområden där det inte finns motsvarande medicintekniska produkter att
tillgå på den europeiska marknaden.
För att konsumentprodukter ska kunna förskrivas som hjälpmedel måste vårdgivaren
ha rutiner för att genomföra riskanalyser så att de produkter som förskrivs är säkra
för den enskilde patienten eller målgruppen och det tänkta användningsområdet.
Från HMC´s sida har ett arbete inletts med att på övergripande nivå riskbedöma de
konsumentprodukter som finns i Blekinges sortiment. Till vår hjälp har vi de
förskrivare som ingår i våra referensgrupper för olika produktområden. På samma
sätt kommer även de konsumentprodukter som framöver föreslås ingå i Blekinges
sortiment riskbedömas. Du som blir kallad till en referensgrupp via din chef kommer
då få mer information kring hur arbetet går till. När detta arbete är klart kommer du i
WebSesam kunna utläsa om ett hjälpmedel är klassat som konsumentprodukt.

Leveransprioritet

Var noga vid förskrivning av säng att välja rätt leveransprioritet!
Den senaste tiden har det ibland missats att välja ”leverans av vårdsäng vid palliativ
vård” eller ”leverans enligt lagen om samverkan”. Detta är viktigt för att
hjälpmedelsteknikerna ska kunna planera och prioritera rätt.

Kontakta vårdtagare om leverans

Transportplanerarna på HMC stöter ibland på att vårdtagaren inte fått information
från dig som förskrivare om att ett hjälpmedel förskrivits. Vi vill därför påminna om att
det är viktigt att du i samband med att ordern läggs informerar vårdtagaren om att vi
kommer att ringa och avtala tid för leverans av hjälpmedel som du förskrivit (ibland
ringer vi till vårdtagaren samma dag som du har lagt ordern).
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Hämta på HMC

Vår ”hämtashylla” på lagret på HMC börjar bli full! Du som gör en
förskrivning/beställning och anger att du vill hämta produkterna på HMC, glöm inte att
svänga inom och hämta dem!

Kontaktuppgifter

Vi har upptäckt att vissa ordrar till oss har felaktiga kontaktuppgifter. Du som
förskrivare behöver säkerställa att det är rätt kontaktuppgifter till patienten samt till er
själva som förskrivare. För att uppdatera patientens kontaktuppgifter görs det enklast
i hjälpmedelsbilden, klickar på patentens namn, stäm av uppgifterna och klicka på
Verkställ.

För att säkerställa att vi har rätt kontaktuppgifter till er som förskrivare, klicka på Dina
uppgifter och sen ditt namn, kontrollera dina kontaktuppgifter och avsluta med
Verkställ.

Nu sparas uppgifterna och de uppdaterade kontaktuppgifterna följer med nästa gång
en order läggs. (Önskar du endast ändra kontaktuppgifter på en enstaka order gör du
det på själva ordern.)
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Utbildning

Under menyn utbildningar finns de utbildningar vi erbjuder eller vill tipsa om. Glöm
inte att du kan prenumerera på sidan och få ett mail när nya utbildningar tillkommer.

Nästa Nyhetsbrev

KONTAKTUPPGIFTER:

Nästa nyhetsbrev kommer den 28 oktober

Kundtjänst
Tel. 0455-73 63 35 (Knappval 1)
hjalpmedelscenter@regionblekinge.
se

Hälsningar
Hjälpmedelscenter

Teknisk service
Tel. 0455-73 63 35 (Knappval 2)
Telefontid vardagar 8-9 samt 13-14
tekniskservice.hmc@regionblekinge.
se
Transportplanering
Tel. 0455-73 63 35 (Knappval 3)
transport.hmc@regionblekinge.se
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