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Enl sändlista

Möte:

Sortimentsgrupp Kommunikation o kognition

Tid:

27 januari kl 9:30-12

Plats:

Dalarnas Hjälpmedelscenter, Skomakargatan 22, Borlänge, Rum 2064
Harriet Gustafsson, Susanna Eriksson, Lisa From, Johanna Åkerlund,
Anna Snygg Tysk, Lena Nilsjans, Jenny Jansson, Ida Bergh

Ärenden:
1.

Godkännande av föredragningslista

2.

Godkännande av föregående mötesanteckningar
Kommentarer:
Önskemål från logopederna att ha kvar MMT 4 då den ger mindre
rundgång.
PictureMyLife, oklart om den ska vara förskrivningsbar. Önskvärt att
fler förskrivare tittar på den!

3.

Ledamöter
Harriet Gustafsson går i pension. Maria Backström efterträder henne.
Frida Renström föräldraledig från april. Logopederna inom hab
återkommer med förslag på ersättare.

4.

Upphandlingsinformation:
Ny kognitionsupphandling startar i höst, Dalarna ansvariga.

5.

Produktinformation:
Kommunikationsappen Dialog Comai går inte längre att köpa och
kommer troligen att sluta fungera framöver, då Comai köpts upp av
Abilia, som inte kommer att utveckla appen vidare. Berörda
förskrivare är meddelade.
myAbilia har nya användarvillkor som ska godkännas vid inloggning
eller vid skapande av nytt konto.
MemoPlanner Large visades

Postadress
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Piret Ögren
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Uppdatering av programvara för MemoPlanner: version 3.7 för
MemoPlanner Medium och Large.
Den nya versionen finns tillgänglig för nedladdning under
inställningar.
Nytt i version 3.7:
• Koppla anteckning till aktivitet. Det är nu möjligt att visa en längre
text ihop med en aktivitet. Anteckningarna kan läggas in direkt på
enheten eller via myAbilia, där de också kan sparas och sorteras.
• Wi-Fi i Snabbinställningar. Anslutning till trådlöst nätverk kan nu
göras direkt i Snabbinställningar. En ikon visar om enheten är
ansluten till internet eller inte.
• Sortering i mappar som på myAbilia. Nu visas basaktiviteter,
bastimers, checklistor och anteckningar i mappar på samma sätt som
på myAbilia.
Memo Timer – ny produkt från Abilia, finns ej på avtal. Vattentålig,
man kan välja mellan ljud + vibration eller enbart vibration. Fyra olika
tidsintervall: 2-8 min, 5-20 min, 15-60 min, 20-80 min.
https://www.abilia.com/sv/our-products/kognition/tid-ochklockor/memo-timer
Memo Day – uppdatering av hårdvara och version. Några av
nyheterna:
• Förbättrad läsbarhet (bättre skärm, tydligare analog klocka)
• Förbättrat talstöd (analog uppläsning av tiden, uppläsning av allt på
skärmen, inställbar volym och högre maxvolym)
Se bildspel här:
http://www.handi.se/newsletter/News-Memoday2/News_MEMOday_2-se.pdf
Fibervästen har fått nytt utseende:







Bröstfickan är borttagen
Fickorna på sidan är uppflyttade 20 millimeter
Dragkedjan är borttagen på fickorna
Transfertrycket på insidan av västen är borttaget
Det finns ett ”stopp” längst upp på dragkedjan, som är gjort i
tyg.
På kantbandet för öppningen vid armarna står det numera
Novista.

Kedjeväst Balance barn/vuxen visades. Finns inte på avtal. Fråga
kommer gå ut till 7-klövern om de ska läggas till.
https://somna.se/produkt/kedjevast-2-0-kopia/
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Visning av trådlösa röstförstärkare Pico Voicebox 10 och Pico
Voicebox 18. Finns ej på avtal.
https://www.picomed.se/rostforstarkare/
Abilia har köpt upp Somna.
6.

Övriga frågor
Webformulär felanmälan:
Vi vill göra er uppmärksamma på möjligheten att göra felanmälningar
via vår hemsida. Du fyller i ett enkelt formulär som hittas här:
https://www.regiondalarna.se/plus/hjalpmedel/bestallning-ochleveranser/service-och-felanmalan/formular-for-felanmalan/
Det går också bra att göra felanmälan i webSesam eller till respektive
teams funktionsbrevlåda precis som tidigare.
Sömnhygien – vi påminner om att skicka in bedömnings- och
utvärderingsmaterial till KLOK för sammanställning!
Återkoppling på den befintliga utvärderingsblanketten:


Förslag på att ta bort texten ”utvärdering med/utan tyngdtäcke”



Det är svårt att se vilken text som hör till vilken rad!

BUP Avesta har bra material på Intra – sök på Intra BUP
Sömnhjälpen (endast regionen).
Medicinska rådet – litteratursammanställning om evidens för
tyngdtäcken.
Studie som inte kom med i sammanställningen:
Positive Effects of a Weighted Blanket on Insomnia
Författare: Ackerley R 1,2, Badre G 1,2*, Olausson H 1,2,3 År: 2015
1Institute of Neuroscience and Physiology, University of Gothenburg, Sweden
2SDS Clinic, ESRS accredited Sleep Research Laboratory, Gothenburg, Sweden
3Clinical and Experimental Medicine, University of Linköping, Sweden

Tyngdtäcken blir fort noppiga och går sönder i tvätten (sömmar som
går upp). Gäller täcken från flera olika leverantörer. Återkoppla gärna
till konsulenterna, även om garantin gått ut, så att vi kan återkoppla till
leverantörerna!
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Det är 2 års garanti på alla kognitiva hjälpmedel som kostar mer än
1000kr, och 1 års garanti på övriga.
Återkoppling från Anna ang. dörrar till MemoDay Planner, svåra att få
fast.
7.

Nästa möte: 2 november 2020 9.30-12.00
Obs nya lokaler på Bangårdsgatan 11!
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