Minnesanteckningar 180911
Beredningsgrupp för Samverkansnämnden i Blekinge, Hjälpmedelscenter.


Samverkansnämndens protokoll – http://ltblekinge.se/For-vardgivare/Hjalpmedelscenter/



Föregående beredningsgrupps protokoll – http://ltblekinge.se/Forvardgivare/Hjalpmedelscenter/



LOS- hur har sommaren varit?
Det har varit snabba hemgångar från sjukhusen i somras. Fungerat bra. Workshops planeras i
oktober, primärvård, kommunerna och sjukhuset.



Synpunkter av revidering hjälpmedels- och förskrivarhandbok – se bilaga
Synpunkter på Hjälpmedels- och förskrivarhandboken skickas senast 181015 till
carina.fransson@ltblekinge.se



Dubbelförskrivning – Flerförskrivning?
Samverkansnämnden vill inte styra i individuella fall. Är en verksamhets- och
förskrivarbedömning. Dubbelförskrivningar är ett problem och är otydligt för förskrivaren.
Beredningsgruppen önskar mer politisk tydlighet vid dubbelförskrivning eftersom det handlar
om mycket pengar eller mer tydlighet från verksamheterna. Verksamhetschefen för HMC och
Blekinges MAR tar med sig frågan till verksamhetsrådet för somatik.
Förslag att titta på: Egenavgift? Titta igenom anvisningarna? Förslag från förskrivarna?
Tydliggöra mer i förskrivarhandbok? Omvärldsbevakning-hur gör andra?



Prissättningsmodellen – uppföljning
Controller på HMC förklarar de olika kommunernas och landstingets kostnadsförändringar.
Framförallt var det Sölvesborg som hade ökade kostnader vilket beror på att förskrivningarna
ökat. Önskan finns i beredningsgruppen att få följa denna statistik även framåt i tiden.
Möjlighet finns även till att be systemutvecklaren på HMC att få ut statistik. Landstingets
ökning önskas få förklaring på.
Alla tar med sig frågan tillbaka vad för statistik som önskas följa.



Slutrapport Välfärdsteknik
Slutrapport skriven som ska till nämnd den 21/9. Publiceras därefter på ltblekinge.se



Rollator med tillhörande korg
Karlshamn, Sölvesborg, Karlskrona önskar medföljande korg som standard.
Korgen kommer att ingå i hyran för rollator from årsskiftet. Däremot ska alltid frågan ställas
till den enskilde om denna behöver en korg.
Ang. Rollator Volaris så har kontakt tagits med leverantör och ändringar av bland annat hjul
har gjorts.



Inkontinensprojekt
Startat upp 10/9 2018 och projektplan ska tas fram. Uppdrag är att undersöka och eventuellt
planera för övertagande av inkontinenshjälpmedel i HMCs uppdrag. Projektplan ska vara klar
i december.



Projekt trycksår – hjälpmedel
Konsulent läser magisterexamen och ska göra examensarbete inom projekt trycksår.
Projektplan upp i samverkansnämnden i december.
Madrasser som ingår i vårdsäng – har det blivit bättre.
Önskvärt att ta del av statistik under 2019 från resp. kommun.



Inkontinenshjälpmedel för barn, larmmatta
Önskemål om nytt hjälpmedel. Utreds enligt ny modell för nytt hjälpmedel som en pilot.



Våg som förskrivningsbart individuellt anpassat hjälpmedel – vård och behandling kopplat
till digitala hjälpmedel
Bör vara ett förskrivningsbart hjälpmedel för vård och behandling. Ska utredas i en annan
förfrågan från hälso- och sjukvården om hemmonitorering och hjälpmedel i hemmen kopplat
till detta.



Information till HMC när en förskrivare avslutar sin anställning
Förskrivare behöver ”tas bort” i Sesam2. Viktigt att meddela HMC när förskrivare avslutar
anställning. Skickar med namn på vilka förskrivare som är på vilka nummer/enheter om detta
är möjligt. HMC kontrollerar blanketten så att den blir tydligare. Önskemål att det är samma
blankett som ny förskrivare.



Kompletta uppgifter från förskrivaren i Sesam
Påminnelse – förskrivare behöver kolla att personuppgifterna i WebSesam är uppdaterade,
inklusive kotaktuppgifter, kolla detta inför varje förskrivning.



Anvisningsgrupper
Kommer att försvinna. Mer information kommer under hösten. Sitteamet har redan slutat
med sina anvisningsgrupper pga. bristande resurser i konsulentgruppen och där fokus
kommer att vara ärendehantering och inkomna arbetsordrar.
Karlskrona önskar att vi på HMC tittar över de ärenden som kräver konsultation.
HMC ger anvisningsgrupperna uppdrag att titta över detta och återkoppla till
beredningsgruppen.
Tacksamt att även de förskrivande enheterna ger input vad de anser är ”onödiga
konsultationer” och återkommer till nästa beredningsgrupp.



Organisation Region Blekinge – Hjälpmedelscenter/Samverkansnämnden
HMCs verksamhet kommer att ligga direkt under regionsdirektören och vara kvar under
samverkansnämnden för hjälpmedel. Viktigt med samarbete med hälso- och
sjukvårdsförvaltningen samt digitaliseringsenheten. Hälso- och sjukvårdsorganisationen
kommer att bestå av tre områden; specialiserad vård, nära vård och service.



Övrigt: Karlshamn önskar 24 timmars positioneringsutbildning, HMC kollar med
konsulenterna inom området.



Synpunkt från Karlshamn – dålig individmärkning på lyftselar.
 Samverkansnämndens nästa mötestillfälle 14/12 och presidiet 30/11.
 Beredningsgruppens nästa mötestillfälle 13/11.

