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Nytt från Hjälpmedelscentralen
Behovstrappan avvecklas
VISMA kommer att avveckla behovstrappan och vi har därför flyttat regelverket/ behovstrappan till
vår hemsida (samverkanswebben). Nu nås den i menyn till vänster på startsidan. Utseendet är
ändrat men innehållet är detsamma.
Behovstrappa/Regelverk för hjälpmedelsförskrivning - Samverkanswebben (regionsormland.se)

Hur når jag bäst en konsulent?
Om du som förskrivare har behov av att ställa allmänna frågor kring rörelsetekniska hjälpmedel,
förskrivning, regelverk och liknande så finns det en konsulenttelefon som bemannas 8-12 mån-fre
(vardagar). Telefonnumret är 0771-405 407. Där svarar en av de hjälpmedelskonsulenter som
jobbar inom rörelsetekniska teamet. Hjälpmedelskonsulenterna har olika sortimentsområden som de
ansvarar för och eftersom konsulenttelefonen bemannas utifrån ett rullande schema så är det olika
personer som man som förskrivare får prata med.
Om man som förskrivare har mer specifika frågor kring tex ett visst hjälpmedel eller ett visst ärende
så har varje hjälpmedelskonsulent ett direktnummer. Förteckning över hjälpmedelskonsulenter,
deras sortimentsområde samt aktuellt telefonnummer finns på samverkanswebben (benämns ibland
som vår hemsida) Klicka på ”Kontakta oss” så finner du alla uppgifter.
Hjälpmedelscentralen Region Sörmland - Samverkanswebben (regionsormland.se)

Ytterligare ett sätt att nå konsulenterna är via mail. Alla har en egen mail och adresser hittas på
samverkanswebben (se ovan). Det finns även funktionsbrevlådor beskrivna på samverkanswebben
till de tre olika team som finns: Rörelsetekniska hjälpmedel, Kommunikations- och
kognitionshjälpmedel samt Medicinska behandlingshjälpmedel. Dessa brevlådor kan vara bra att
använda om man är osäker på vilken person som har vilka hjälpmedel i sitt ansvar eller om det är ett
ärende som kan hanteras av flera olika personer.

Teknikers tillgänglighet i jul
Möjligheten att få hjälp av en tekniker i helgerna är i år samma som tidigare år. Månd-onsd den 2123/12 respektive 28-30/12 kan vi nås på teknikertelefonen 0771-405 406 kl. 08-15. På jul- och
nyårsafton och samtliga helgdagar kan tekniker i beredskap nås kl. 08-15 via regionen växel 016 –
10 30 00. Beredskapen omfattar dock endast individuellt förskrivna hjälpmedel som patienten
behöver för att kunna äta, sova och gå på toaletten. Larm, medicinska behandlingshjälpmedel samt
punkteringar åtgärdas inte under helger.
Service och reparationer Hjälpmedelscentralen Region Sörmland - Samverkanswebben (regionsormland.se)

Nöjdhetsundersökning
Tack alla ni som svarat på vår nöjdhetsundersökning i november. Fortfarande är nöjdheten hög, men
inom kvalitet har den sjunkit något. Respektive sektion analyserar nu resultatet och kommentarer för
att se vad vi kan göra för att behålla/öka nöjdheten. Utfallet hittar du vid länken nedan.
Förskrivarundersökning 2020 - Samverkanswebben (regionsormland.se)
Med hopp om en skön jul och ett gott nytt år
Hjälpmedelscentralen genom
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