Verksamhetsområde Hjälpmedel

Transporter av hjälpmedel med turbil – barn och
ungdomshabilitering, vuxenhabilitering, synenheter
Transporter av hjälpmedel utförs av ”Turbilen” som körs av Skånetransport på uppdrag av
Verksamhetsområde Hjälpmedel. Turbilen hämtar och lämnar hjälpmedel på angivna
enheter efter ett givet turbilsschema. När enheter ska skicka hjälpmedel med turbilen är det
viktigt att det märks upp och packas på rätt sätt.
Alla kollin* ska vara märkta på följande sätt, för att avregistrering från patient ska bli
korrekt:
På varje kolli* ska det finnas en hämtorder med information om vilka hjälpmedel som ingår i
kollit*. Det ska vara en (1) hämtorder per kolli*.
Stora hjälpmedel, som inte kan packas i låda, samt rullande hjälpmedel förses med en
hämtorder i en plastficka som hängs på hjälpmedlet med säckbindartråd/buntband. Tänk på
att plastfickans öppning ska vara uppåt, så att inte pappret glider ur. Använd inte tejp
eftersom det är stor risk att tejp lossnar och pappret blåser bort vid lastningen.
OBS! tänk på att hämtordern ska vikas så att texten är inåt och inte synlig för transportören
på grund av sekretess.
Alla kollin* ska märkas på följande sätt för att transport ska ske till rätt enhet:
Transporter till logistikenheten i Staffanstorp - Varje kolli* ska märkas med adressetikett
Staffanstorp, två alternativ finns ”Transport - adressetikett-klister 8st/A4,till logistikenhet” med
utskrift på etikettark eller ”Transport - adressetikett A5,till logistikenhet” med utskrift på vitt
papper. Skriv in din enhet under avsändare.
Transporter till hjälpmedelsenhet - Varje kolli* ska märkas med ”Transport - adressetikett,
annan enhet med turbil”, med utskrift på rött papper. Aktuell mottagande enhet kryssas i.
Skriv in din enhet under avsändare.
* Med ett (1) kolli menas en låda / ett paket / en påse / ett hjälpmedel som transportören kan
transportera utan att det riskerar att delas. Flera mindre kollin kan läggas i en större låda.
Material som rekommenderas, från Skåneförrådet Mediq:
Klisteretiketter 8st/A4, Artikel nr 16538; ETIKETT 99,1X67,7MM 800ST/FRP
Säckbindartråd artikel nr 20862;SÄCKBINDARTRÅD BUNTBAND GT-30013,6X300MM
Plastfickor A5, artikel nr 22178; MAPP PLASTFICKA A5 0,06MM PRÄGLAD100ST/FP

Tillägg Bou och Vuxenhabiliteringen:
Kognitions- och kommunikationshjälpmedel ska returneras till hjälpmedelsmottagningen.
Mindre hjälpmedel skickas med internpost, uppmärkt enligt punkt 1 och 2.
Undantag är tyngdtäcken och bolldynor som ska returneras till logistikenheten i Staffanstorp,
uppmärkt enligt punkt 1 och 2.
Tillägg Synenheterna:
Synenheterna skickar ibland hjälpmedel i retur från eget lager till logistikenheten i
Staffanstorp och ska då under punkt 1 använda ”Transport - retur från eget lager,syn” i stället
för hämtorder.
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