Minnesanteckningar Beredningsgrupp för Samverkansnämnden i Blekinge,
Hjälpmedelscenter 190205.
Dagordning:
Samverkansnämndens protokoll – Beredningsgruppens minnesanteckningar
https://regionblekinge.se/halsa-och-vard/for-vardgivare/hjalpmedelscenter.html
Uppföljning Ekonomi
Resultat 2018: Överskott på 660 000 kr – är återbetalda till respektive huvudman enligt
fördelningsnyckel. Överskottet är ett politiskt satt mål. HMC:s prissättning bygger på att använda
äldre hjälpmedel för att hålla nere kostnaderna. Samverkansnämndens uppdrag är att förse
Blekinges invånare med hjälpmedel på ett kostnadseffektivt sätt.
Uppföljning tvingande ersättande/ersättande artiklar
Årsbokslut (finns på regionblekinge.se) visar att ersättande artiklar minskar, analys behövs.
Ersättningskedjor och antal tvingande artiklar har ökat men ändå minskar antalet som väljer
ersättande artiklar. Månadsvisande statistik på ersättande artiklar kommer att följas och
presenteras kommunvis/regionsvis på regionblekinge.se.
Förslag från beredningsgruppen att ha fler tvingande artiklar – svårt annars när patienten får välja.
Annat förslag från beredningsgruppen – HMC kallar förskrivare till möte med HMC för att titta på
området tvingande/ersättande artiklar.
Fasa ut hjälpmedel – egenvårdsartiklar?
Vi är duktiga på att ta in nya hjälpmedel. Vilka kan vi fasa ut – tillsätta en grupp som tittar på detta
och sedan föreslå nämnden att dessa ska ut. HMC kallar förskrivare genom beredningsgruppen
Uppföljning säng-lyft Säbo
Uppdraget: Start hösten 2016, ekonomisk återkoppling till beredningsgruppen. Förebyggande
underhåll vart annat år. Taklyftar besiktigas årligen – lagkrav. HMC initierar och har koll. Reservdelar
hanteras från HMC.
Besiktning taklyftar: Planeringen ligger i årshjul som återkommer årligen. Farliga taklyftar åtgärdas
direkt, övriga skickas förslag till åtgärd.
Förebyggande underhåll planeras i årshjul om 2 år.
Förebyggande underhåll på sängar som hyrs av HMC genomförs inte i hemmen, utan endast vid
rekonditionering. Är riskanalys gjort på detta?

Avvikelseflödet kring medicintekniska produkter/hjälpmedel
HMC kommer att tillsätta en avvikelssamordnare som samordnar och arbetar systematiskt med
avvikelserna på HMC. Mer information kommer i nyhetsbrevet framöver.

Samtalsmatta – utbildning som HMC tidigare har anordnat
Samtalsmatta är en metod, inte ett hjälpmedel. Inga hjälpmedel är heller kopplade till metoden.
HMC kommer inte att utbilda i detta utan verksamheterna får själva anordna- beställa utbildningen.
24-timmars positionering
Är på gång, i juni. Funktionellt sittande är en utbildning som ges i mars. Information finns på
regionblekinge.se
Uppföljning utbildningar på HMC
Sena återbud och därmed få som deltar på utbildningarna är ett stort problem.
Förslag från beredningsgruppen – vill att utbildningar ska anordnas, ha en deadline på sista
möjligheten att lämna återbud, debitering vid sent återbud alternativt meddelande till chef och/eller
betalning. HMC är stöd i utbildning till förskrivare och omgivningen.
HMC tar fram ett förslag på hur det ska se ut.
Kundtjänst – telefoni
Fler och fler ringer, kundtjänst har flertalet av dessa inkommande samtal. HMC vill införa
telefonkedja igen med 3 linjer, kundtjänst, transportplanerare, teknisk service. Kundtjänst ska vara
öppet hela dagen, lunchstängt i telefoni. Information kommer i nyhetsbrevet.
GPS
Upphandling pågår. Process och rutinarbete pågår
Enureslarm - Inkontinenshjälpmedel för barn
Utredning pågår. Förflytta förskrivaransvaret från barnmottagningen till primärvården.
Förslag anvisning kylbehandling (se bilaga)
Anvisning utökas gällande vilka som kan förskriva. Leg. Fysioterapeut och Leg. Sjuksköterska läggs
till. Beredningsgruppen har inga synpunkter
Förslag nytt hjälpmedel, sinnesstimulerande sittdyna (se bilaga)
Förslag framtagen i anvisningsgrupp. Beslut att gå vidare till samverkansnämnd för beslut 8/3.
Formulär för utvärdering kopplat till sittdyna önskas.
Inkontinensprojekt
Utredningen är gjord och är ute på remiss i varje kommun. Senast remissyttrande till 28/2.
Uppföljning säker resa
Uppföljningsmöte önskas. HMC boka tid för uppföljning med konsulenter, förskrivare, MAR

Konsultationsärende – uppföljning från förskrivande enheter
HMC plockar upp listan och går vidare med aktiviteten. Upplevs fortfarande som svårt att komma i
kontakt med konsulenterna, alla gör olika. Vissa svarar i telefon, vissa via mail, vissa har
telefonsvarare, andra inte.
Processerna för hur HMC arbetar behöver vara tydligare, önskemål om att informationen finns
enkelt i webbsesam såväl som på extern hemsida. Information är utskickad från HMC men hur når vi
fram med informationen?
Förslag: Bocka i en sak i systemet – betyder att det föreligger en smitta. Är detta förenligt med
lagstiftningen att göra? Kan HMC kräva att få veta detta?
 Samverkansnämndens nästa mötestillfälle 8/3 och presidie 25/2.
 Beredningsgruppens nästa mötestillfälle 9/4.

Minnesanteckningar skrivna av Carina Fransson

