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Leveranser av hjälpmedel under rådande pandemi
Tillsammans har vi inom 7-klövern frågat våra hjälpmedelsleverantörer om de förutspår några
leveransproblem kopplat till pandemin. Majoriteten har svarat att så ej är fallet. Nedanstående har
dock flaggat för att det finns, eller kan komma att finnas, vissa leveransförseningar på angivna
hjälpmedel/sektorer.
Eurovema och Mercado: Arbetsstolar, eldrivna rullstolar
Invacare: Sängar, rollator Futura, Rullstol Azalea och Dahlia
Kom i kapp: Kognitionshjälpmedel
Abilia: Kommunikation/kognition och larmhjälpmedel
Resursgruppen i Katrineholm: Verksamheten stängd (kognitionshjälpmedel)
Funktionsverket: Kognitionshjälpmedel
Decon Wheel: Drivaggregat
Lidol samt Omnitor: Totalkonversation (hörselhjälpmedel)
För att optimera möjligheterna att kunna leverera hjälpmedel där dessa behövs bäst har ledningen
på HMC beslutat att ej godkänna extra lageruppbyggnad på kundlager. På grund av konstaterade
leveransförseningar på sängar från Invacare har vi vidare beslutat att
·
Sängar inte längre hyrs ut privat.
·
Sängbeställningar av arbetsmiljöskäl kommer inte att verkställas.
Allt i syfte att kunna leverera sängar dit där behovet är som störst. Åtgärderna gäller till dess att våra
avtalade leveranstider kan hållas.

Förskrivarutbildningar
I dagsläget planerar vi inte för att göra några inskränkningar i de förskrivarutbildningar som ligger
inplanerade. Skulle det ske förändringar (på grund av ändrat läge eller för få deltagare) kommer
anmälda att meddelas via e-post. Känner du minsta sjukdomssymptom skall du dock stanna hemma
och meddela oss.
https://samverkan.regionsormland.se/for-vardgivare/hjalpmedel/test-ny-utbildning-och-aktiviteter/

Utprovningar
Tills vidare gör vi heller inga inskränkningar i inplanerade utprovningar, men är beredda på att
avbokningar kan ske då någon, nödvändig för genomförandet av utprovningen, måste stanna hemma
pga sjukdomssymptom. Utprovningar av tyngdtäcken avvaktar vi dock med, initialt tom 30 april, då vi
ser en viss smittrisk iom att provtäckena ej tvättas mellan varje utprovning.
Under ”Aktuellt” på samverkanswebben informerar vi på HMC löpande om läget.
https://samverkan.regionsormland.se/for-vardgivare/hjalpmedel/aktuellt-hjalpmedelscentralen/
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