Beredningsgrupp för Samverkansnämnden i Blekinge, Hjälpmedelscenter.
Datum:

Tid:

Plats:

2019-11-19

13.00 – 15.30 HMC konferensrum

Minnesanteckningar från Beredningsgruppen
1. Välkomsthälsning
Verksamhetschefen hälsade alla välkomna.
2. Samverkansnämndens protokoll – Beredningsgruppens minnesanteckningar
https://regionblekinge.se/halsa-och-vard/for-vardgivare/hjalpmedelscenter.html
Inget att tillägga.
3. Samverkansnämnden verksamhetsplan 2020
Verksamhetschefen informerade om Hjälpmedelscenters verksamhetsplan 2020
4. Anvisning vid förskrivning av lättviktsrullstol. (Katarina N)
Det har framkommit att anvisningarna för förskrivning av lättviktsrullstol kan upplevas svåra
att använda som stöd, svåra att tolka m.m. Översyn av dessa behövs.
Hjälpmedelshandläggaren tar med sig frågan.
5. LOS hjälpmedel -endast de på listan
Det förekommer att förskrivarna förskriver hjälpmedel enligt LOS även om de inte finns med
på LOS-listan. Detta ställer till problem för hjälpmedelscenter och uppdraget kan inte utföras
till fullo. Bifogar därför listan på de hjälpmedel som kan förskrivas enligt LOS.
6. Stabsläge – kräver mer hjälpmedel i hemmet?
Under senare tid har hjälpmedelscenter uppmärksammat att vissa hjälpmedel tagit slut pga
ökad efterfrågan. Frågan ställs till beredningsgruppen om dom har samma uppfattning om en
ökning. Gruppens deltagare har olika uppfattningar i frågan. Frågan ställs då
Hjälpmedelscenter försöker förebygga så att hjälpmedel inte tar slut.
7. Snäva anvisningar gällande förskrivande profession (Karlskrona äldreförvaltning)
Problemställning
Exempel: en fysioterpeut förskriver en rollator hem till en vårdtagare.
Det uppmärksammas vid utprovningen att vårdtagaren behöver tröskelramper för att kunna
ta sig runt i huset.
Detta får inte fysioterapeuten förskriva utan ska förskrivas av en arbetsterapeut.
Detta tar tid, skapar irritation och är inte effektivt.
Det finns flaskhalsar i situationer som denna, hur ska vi kunna lösa dessa?
Hjälpmedelshandläggare från HMC får uppdraget att titta på detta.

8. Hjälpmedel utanför sortiment (Karlskrona äldreförvaltning)
Det kan upplevas att både förskriva och konsulenter behöver lägga för mycket tid när
produkter beställs t.ex. utanför sortiment.
Vi har idag ingen bättre lösning på rutinerna kring dessa ärenden då vi behöver undersöka
om vi har något hjälpmedel som skulle kunna passa den berörda vårdtagaren eller innan vi
köper nytt utanför sortiment.
9. Iso 044830 ”hjälpmedel för träning av käkarna”.
2015 togs beslut på att dessa produkter skulle bli egenvårdsprodukter.
Det har senare visat sig att dessa produkter inte skulle innefattas av detta beslut.
Beslutet revideras pga felbeslut och beredningsgruppen lämnar ärendet vidare till
Samverkansnämnden.
10. Utbildning (Konsulent)
Det visar sig att behovet av utbildningar är stort till våra förskrivare.
Vi vet också att det finns problem att kunna tillgodose behovet, fånga intresset och infinna
sig till dessa utbildningar.
Ett förslag från en grupp förskrivare:
Två temadagar med workshops som innehåller utbildning av vårt sortiment och
leverantörsutbildning.
På detta sätt kan dom komma när det passar och titta på det dom vill.
Det diskuterades också förslag på utbildningar som skulle kunna vara av intresse.
11. Beredningsgrupp 2020 - dialog kring möte, antal tillfälle, rätt sammansättning, behov av
annan typ av möte?
Verksamhetschefen ställer frågan om hur beredningsgruppens möten ska se ut 2020?
Finns det behov som vi missar, ska något bort?
Inga större meningsskiljaktigheter framkom.
Alla ansvarar för att bidra med punkter som behöver lyftas. De mailas till verksamhetschefen
inför varje möte.
12. Telefoni – kundtjänst
HMC informera om att vi ska införa ett telefonnummer till tre funktioner
Detta gäller kundtjänst, teknisk service och återlämning.
Mer information kommer då vi vet när vi kan komma igång.
13. Utredning nytt hjälpmedel (Hjälpmedelshandläggare)
R82 Scallop enkelt sittskal för junior ISO 180921.
Ett komplement till arbetsstolen kan i vissa fall användas i stället.
Årlig merkostnad ca 50t.
Ärendet lämnas till Samverkansnämnden.
14. Övrigt
Nytt avtal med transporterna from 2020-02-01.
CooPartner ny leverantör.

Hur gör vi i övergången? HMC ansvarar för att ta reda på hur vi hanterar övergången och
återkopplar beredningsgruppen.
Övrigt
Etude-sängen är idag tvingande ersättande artikel. Detta skapar problem
i vissa situationer vid palliativ vård.
Om man behöver en Scanbed 755 kontaktas kundtjänst som ombesörjer bytet av säng.
Ny personal på HMC
Verksamhetschefsförordnandet är förlängt tom 2020-12-31
En ny avdelningschef av två börjar den 2020-01-13
Ny Systemförvaltare klart from 2020-01-07
Ingenjör annons ute nu
Konsulenttjänst ute nu
Handläggare kan bli klart i dagarna
Hjälpmedelstekniker taklyftar klart from 2019-12-01
Reparatör förråd ute nu
Transportplanerare oklart när/om vi annonserar

✓ Samverkansnämndens nästa mötestillfälle 10/1 2020,
presidiet 16/12 2019.
Beredningsgruppens möte under 2020 är kl 13.00-15.30 i
konferensrummet på Hjälpmedelscenter följande datum:
4/2
28/4
16/6
15/9
27/10

Vid penna!
Lasse Djureen

