Beredningsgrupp för Samverkansnämnden i Blekinge,
Hjälpmedelscenter
Datum:
2018-06-12

Tid:
Plats:
13.00 – 15.30 HMC konferensrum

Minnesanteckningar:
Projekt Hjälpmedelscenter på webben
Åke Wittzell presenterar projekt hjälpmedelscenter på lt.blekinge.se och 1177 Vårdguiden. Om ni
har tips och idéer så skicka mail till ake.wittzell@ltblekinge.se
Hjälpmedel- och förskrivarhandboken
Revidering sker senare, vid årsskiftet pga. regionsbildning och ny process för nytt hjälpmedel.
Hjälpmedelhandboken kommer även att kompletteras av ett nytt stycke som ska förtydliga
Hjälpmedelscenters uppdrag och grundar sig utifrån gränsdragningsdokumentet och dess synpunkter
från övriga förvaltningar/kommuner.
Samverkansnämndens protokoll – http://ltblekinge.se/For-vardgivare/Hjalpmedelscenter/
Finns ute, publicerades 180612
Prissättning Udda hjälpmedel, utanför sortiment
Genomgång av controller Andreas Lindqvist.
Gäller produkter utanför sortiment – osäkert behov är de av dessa produkter som riskerar att vara
ute kort tid, riskerar att inte kunna återanvändas och riskerar att ta plats på lager. Flera olika
möjligheter finns att hantera produkterna, som idag, skrotas, sälja produkten från start eller ändra
prissättning. HMC arbetar vidare med utredning av frågan och eventuella förändringar sker vid
årsskiftet.
Prissättningsmodellen – uppföljning
Genomgång av controller Andreas Lindqvist
Repetition av ny modell - bättre dokumenterad, rättvisare prissättning.
Uppföljning av modellen efter 4 månader. Utvärdering kommer även att ske efter 6 månader och 1
år. Förändringar kommer att ske efter årsskiftet på de brister som upptäcks.

Nya hjälpmedel till beredning
Otiflow – nasal högflödesterapi föreslås som nytt hjälpmedel, utrednings skickas med
minnesanteckningar.
Inkontinenshjälpmedel för barn, larmmatta vid Primär Enures – utredning ska göras av
Hjälpmedelscenter och förskrivande enhet.

Upphandling Välfärdsteknik
Carina informerar om att flera av produkterna som ska upphandlas just nu diskuteras intern med
upphandlingsenheten och IT. Nya krav, t.ex. GDPR gör att det tar tid att gå igenom upphandlingarna.
Utbildning Förskrivningsprocess Dina Jacobsson
Finns på webbsesam att följa när det passar.
Ansvarsförbindelse El-rullstolar
HMC har tittat på ansvarsförbindelserna och vad som står i dem. Det mesta står redan i
informationsbroschyr som behöver utvecklas. HMC utreder vidare hur vi ska förhålla oss till
ansvarsförbindelser och mer information kommer.
Utomlänspatienter-Riksavtalet-Patientlagen
Annette Sander informerar om hjälpmedelscentralernas nätverks tydliggörande av riksavtalet
(tillsammans med socialstyrelsen och SKL). (Skickas med som bilaga till minnesateckningarna). HMC
kommer under hösten att arbeta med att ta fram riktlinjer för Blekinge. Mer information kommer

Rollator med tillhörande korg
Kommunerna upplever att det oftast förskrivs enbart rollator från sjukhuset sedan får kommunernas
förskrivare förskriva korg samt leverera dem. Tar arbetstid från förskrivarna. Om korgen ingår i hyran
och ingå direkt så skulle det underlätta. Samtliga kommuner kontrollerar om det är ett problem i
deras kommun och Mona (arbetsterapin Blekingesjukhuset) kontrollerar med sina kolleger.
Återkommer till nästa beredningsgrupp.

Kontaktuppgifter till brukare i WebSesam
Viktigt att förskrivare ser till att det är aktuella kontaktuppgifter till vårdtagare och anhöriga i
websesam.

Uppföljningspunkter:
Föregående beredningsgrupps protokoll – http://ltblekinge.se/For-vardgivare/Hjalpmedelscenter/

LOS
HMC är beredda att leverera hjälpmedel dagen innan midsommarafton om beställningen kommer
innan klockan 09.00 samma dag. Obs detta gäller endast denna dag.

Kortidsslån Hjälpmedel
HMC ser över sina rutiner för korttidslån, kommer att revideras. Används för sommargäster, antingen
interna Blekingebor eller utomläns.

Våg som förskrivningsbart individuellt anpassat hjälpmedel eller som en grundutrustning-utredning
under hösten. Synpunkter från beredningsgruppen har inkommit, medicinska skäl finns till att ha våg
som förskrivningsbart hjälpmedel – HMC kommer att arbeta vidare med förskrivningsanvisningen.
Välfärdstekniksprojekt
Projektet i sin helhet avslutas i sommar och projektrapport kommer att skrivas.
Pågående Delprojekt fortsätter till dess att de är implementerade. Carina rapporterar mer på nästa
beredningsgrupp.
Projekt Inkontinenshjälpmedel
HMC kommer att arbeta fram en projektplan för ett övertagande av inkontinenshjälpmedel till HMC.
Direktiv från landstingsdirektör och samverkansnämnden har beslutat. Mer information kommer.

Övrigt
Synpunkter från MASarna vad gäller hygienföreskrifter. Maria Kusagård tar med sig aktuell
hygienföreskrift och återkommer med besked.
Samverkansnämndens nästa mötestillfälle 31/8 och presidiet 17/8.
Beredningsgruppens nästa mötestillfälle 11/9.

Carina Fransson

