Beredningsgrupp för Samverkansnämnden i Blekinge, Hjälpmedelscenter.
Datum:

Tid:

Plats:

2019-04-09

13.00 – 15.30 HMC konferensrum

Dagordning:
Presentationsrunda eftersom flera nya personer i beredningsgruppen samt en kort presentation om
beredningsgruppens uppdrag.


Samverkansnämndens protokoll – Beredningsgruppens minnesanteckningar
https://regionblekinge.se/halsa-och-vard/for-vardgivare/hjalpmedelscenter.html
HMC arbetar med att kontinuerligt utveckla HMCs externa hemsida. Synpunkter på innehåll
är välkommet.



Samverkansnämnden verksamhetsberättelse 2018
Verksamhetsberättelse 2018 är utskickad till beredningsgruppen. Inga synpunkter



Förskrivningsanvisning tandemcyklar
Ändring av anvisning från tandemcykel i led till även omfatta i bredd. Anmärkning tillagd att
hjälp av elmotor kan finnas för säker start och färd. Beslut i beredningsgruppen att
godkänna ändring i anvisningen.



Uppföljning Ekonomi – Dokumentation Prissättningsmodell
Dokumentationen som togs i samverkansnämnden är utskickad som bilaga, innan dagens
möte. Inga synpunkter från beredningsgruppen.
HMCs Controller föredrar ekonomi, presentationen skickas med minnesanteckningarna.
Beredningsgruppen önskar hjälpmedelspresentationen uppdelat per förskrivande enhet,
skilja på olika förvaltningar i kommunerna och regionens olika avdelningar/verksamheter.



Uppföljning Ekonomi säng-lyft Säbo
Har dragits tidigare och även i samverkansnämnden. Samverkansnämnden vill att HMC
skickar ut en enkät som HMC skickar till medlemmarna i beredningsgruppen som skickar dem
vidare.
Ordinärt boende – sängar som hyrs av HMC. Ca 400 sängar ute som varit ute mer än 24
månader. 11 stycken mer än 15 år. Synpunkt lämnad om relevans i att besiktiga sängar i
SÄBO var 24:e månad men inte i ordinärt boende. Frågan lämnas till kommunerna via
beredningsgruppens kommunala medlemmar.



Uppföljning tvingande ersättande/ersättande artiklar
Ett politiskt beslut som HMC ej kan påverka. Dock kan HMC utvärdera arbetssättet med
ersättande/tvingande. Idag görs arbete med beställningsrutiner, sortimentsöversikter,
visning av ersättande artiklar. HMC vill även skapa en arbetsgrupp tillsammans med
förskrivare. Förskrivare önskas till en sådan grupp.

HMC vill uppmana förskrivarna att i första hand använda sig av sortimentsöversikterna vid
förskrivning av hjälpmedel, inte varukatalogen i Websesam, som är alldeles för omfattande.
Beredningsgruppen önskar någon form av dialog med förskrivare där arbetssätt kan
beskrivas och frågor kan ställas, kanske någon gång per år.


Konsultationsärende
Används för komplexa/udda produkter, syftar till att minska ”onödiga” nyinköp. HMC strävar
efter att minska ”icke förskrivningsbara produkter”.
Viktigt att informationen i arbetsordern från förskrivare är tillräcklig och korrekt.
Kanske kan en förskrivare från varje verksamhet utses som är länk in till HMC och som sedan
sprider kunskapen vidare. Kanske även en introduktionsfilm.
Beredningsgruppen framför att förskrivarna saknar dialog med konsulenterna. Förskrivarna
känner sig övergivna. Verksamhetschefen för HMC menar att forum för dialog givetvis ska
finnas, fast inte i form som tidigare, via anvisningsgrupper. HMC tittar vidare på detta.
Viktigt att förstå att beslut i enskilt ärende inte kan tas i sådana grupper eller i de forna
anvisningsgrupperna. Beslutet är alltid den enskilde förskrivarens där
hjälpmedelskonsulenten endast kan vara rådgivande.



Fasa ut hjälpmedel – egenvårdsartiklar
2015 togs ett beslut om att fasa ut hjälpmedel till egenvårdsprodukter, konsulenter och
förskrivare arbetade tillsammans i det arbetet.
En grupp bestående av förskrivare och konsulenter behöver återigen titta på området och
utvärdera det som blev egenvårdprodukter 2015 samt titta på nya eventuella artiklar.



Utbildningar – anmälan/debitering
Basen i utbildningar som HMC håller i är: produktutbildningar, sortimentsvisningar,
utbildningar kopplade till de produkter HMC har i sortiment (kostnadsfria via
avtalsleverantör). Utöver detta finns uppdragsutbildningar som förskrivande enhet betalar
för. Beredningsgruppen får gärna lämna önskemål till HMC om vilka utbildningar som önskas.
Utbildning till nätverk kring vårdtagaren måste diskuteras med berörda enheter, är detta
HMCs uppdrag? Verksamhetschefen för HMC kallar till möte med berörda enheter.
Debitering när någon uteblir från utbildning kan vara ett alternativ men information om vilka
som anmält sig och uteblivit skickas till chefer i första skedet.



GPS
HMC har träffat kommunernas larmteam. Kommunerna önskar även att GPS enligt
Socialtjänstlagen ska kunna beställas. Verksamhetsutvecklare på HMC kommer att
undersöka detta vidare samt föra en dialog med MAS och MAR i kommunerna.



Inkontinensuppdrag
Hösten 2018 gjordes en utredning av inkontinenshjälpmedel, om dessa skulle kunna övergå i
HMCs verksamhet. Samverkansnämnden har haft utredningen ute på remiss i kommuner och
Regionens hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Svar har inkommit från de flesta kommunerna

och regionen vilka ställer sig positiva till förslaget. En kommuns svar återstår.
Verksamhetschefen för HMC återkommer med mer information när ny finns.


Uppföljning säker resa
Upphandling pågår av färdtjänst är inte möjligt att påverka nu. Hjälpmedelshandläggare HMC
har fått uppdraget att följa upp säker resa.



Kontakta förskrivare rutan i Sesam
Inte möjligt att påverka i WebSesam i dagsläget. Finns det andra förslag för att underlätta
kontakten så tas det gärna emot.



Nytt hjälpmedel, sinnesstimulerande sittdyna
Beslut taget i samverkansnämnden, finns nu som nytt hjälpmedel. Hörselhjälpmedel behöver
hjälp från HMC med utbudsplanering till 1177, som återkommer med besked.



Broschyr – vanligast förekommande språk
HMCs informationsbroschyr kommer att översättas på de (av beredningsgruppen inkomna
uppgifter) vanligaste språk.



LOS
LOS som tidigare vid storhelger. Förskrivning innan klockan 09.00 på skärtorsdagen levereras
samma dag.



Endast akuta utprovningar i sommar
HMC genomför inga planerade utprovningar i sommar, endast akuta. Detta för att öka
tillgängligheten till konsulenter för förskrivarna för rådgivning och dialog.



Trycksårsprevention (se bilaga)
Konsulent på HMC studerar magisterexamen på halvfart med fokus på trycksårsprevention.
Önskar hjälp av förskrivare för att kartlägga kunskapsläget i länet samt planera för
kompetensutveckling inom området. . Arbetet kommer att pågå under höst 2019 och vår
2020.
Karlskrona äldreförvaltning påpekar att de upplever att kategori 3 madrasser har försämrat
för patienterna jämfört med tidigare.



Ny användare/förändring av användare
Rekvirentnumret ändras inte automatiskt när förskrivare byts, ändrar område. Berörd enhet
tar upp det direkt med HMCs systemadministratör.

 Samverkansnämndens nästa mötestillfälle 17/5, presidiet 29/4.
 Beredningsgruppens nästa mötestillfälle 10/9.

Carina Fransson och Annette Sander

