Minnesanteckningar från Beredningsgrupp för Samverkansnämnden i
Blekinge, Hjälpmedelscenter.
2020-06-16

13.00 – 15.30

Skype

Närvarande: Karlskrona kommun äldreförvaltning, Karlshamns kommun omsorgsförvaltning,
Habiliteringen, Rehab BLS, Syncentralen, Logopedmottagningen, Rehab Primärvården, Lungkliniken
och Hjälpmedelscenter.
1. Välkomsthälsning
Verksamhetschef HMC hälsade alla välkomna.
2. Samverkansnämndens protokoll – Beredningsgruppens minnesanteckningar
https://regionblekinge.se/halsa-och-vard/for-vardgivare/hjalpmedelscenter.html
3. Medverkande i beredningsgrupp – ansvar och mandat
Viktigt att vi som deltar i beredningsgruppen tar sig diskussioner till och från ledningsgrupper
och förskrivargrupper, så att det som kommer upp i detta forum sprids.
4. Covid 19
Lägesbeskrivning i verksamheterna – laget runt:
HMC – personalläget ser bra ut, inte många sjuka. Lagersaldon gällande artiklar som
levereras enligt LOS kontrolleras dagligen. Skyddskläder används vid samtliga reparationer
och utprovningar. HMC har beredskap för att leverera hjälpmedel på helgerna. Tas i drift om
krav ställs från våra kunder.
Karlskrona kommun äldreförvaltningen – semesterperioden har börjat för rehab personalen,
rehab assistenter (fysioterapeutstudenter) är inne som vikarier. Vårdtagare har börjat
komma hem från sjukhuset med Covid-smitta. Covid-19 hemtjänst team har skapats.
Förberedelse för helgtjänstgöring finns, men inget som tagits i bruk, väntar på krav från
sjukhuset om detta ska tas i drift.
Karlshamns kommun omsorgsförvaltningen – Semesterperioden har dragit igång för rehab
personalen. Förberedelser pågår för vad som kan komma. Ingen helgtjänstgöring i dagsläget.
Habiliteringen – kommer att gå kort vad gäller arbetsterapeuter och fysioterapeuter p.g.a
föräldraledigheter och vakanser.
Logopedmottagningarna – Logopederna är inte så involverade i det akuta omhändertagandet
av Covid-patienter.
BLS Rehab – Sjukgymnasterna går på Covid avdelningar, inte arbetsterapeuter.
Arbetsterapeuterna har två vikarier under semesterperioden (studenter). Sjukgymnastiken
mer ansträngt läge.
Rehab Primärvården – Riktlinjer för eftervård av Covid-patienter är precis framtaget. Det
börjar komma Covid-patienter till Primärvården för rehab.
Syncentralen – de flesta patienter är 70 +, förändrade rutiner för att undvika fysiska träffar,
första screening görs via telefon, fungerar bra. Hembesök görs bara när det är nödvändigt. Få

i tjänst under sommaren (precis som övriga år), verksamheten går ner under
sommarperioden.
BLS Lungkliniken - tillhör medicinkliniken och kommer att ha beredskaps vissa veckor under
sommaren för att kunna gå in på avdelningarna.
5. Anvisning bilstol
Utredning pågår – komplex fråga eftersom det idag inte är förskrivningsbart individuellt
hjälpmedel via någon hjälpmedelscentral i Sverige. Politiken tveksam.
6. Framtida utmaningar, omvärldsbevakning – vad ser ni inom era områden?
Endast återkoppling från 4 verksamheter – vi önskar återkoppling från er övriga, kan vara i
enkel punktform!
7. Utbildning
Ingen utbildning planeras in i höst pga restriktioner Covid-19. Två utbildningar ligger
planerade sedan tidigare men kan komma att ställas in. Digitala utbildningar planeras från
HMC:s sida. Önskemål om kognition och kommunikations visningar från flera verksamheter.
8. Ekonomiredovisning – samtliga deltagare har fått redovisningen via mail.
9. Information om utredning konsumentprodukter (Martin G) – regeringen har gett
Myndigheten för vård och omsorgsanalys i uppdrag att kartlägga och analysera hanteringen
av konsumentprodukter som hjälpmedel. Det handlar framför allt om digitala produkter och
tjänster. Resultatet presenteras i rapporten ”Med varierande funktion”
www.vardanalys.se/rapporter/med-varierande-funktion/
Man konstaterar i rapporten att nyttan med dessa konsumentprodukter är stor.
Konsumentprodukter är en marginell del av det totala antalet förskrivna hjälpmedel. Man
konstaterar också att förskrivningen är ojämlikt över landet. Utredningen lämnar tre
rekommendationer till regeringen: tillse att finns gemensamma kriterier för jämlik
förskrivning över landet, regionerna och kommunerna bör säkerställa att anpassade råd och
stöd för konsumentprodukter som hjälpmedel erbjuds, regeringen och statliga myndigheter
bör arbeta för att minimera faktorer som bidrar till ett digitalt utanförskap.
HMC följer utvecklingen och tar det med vid anvisnings- och sortimentsfrågor.
10. Avvikelser
Ny process från 1/9 – tydligare återkoppling till anmälare. Viktigt att anmäla avvikelser och
reklamationer via WebSesam. Mer information kring HMC:s förändrade arbetssätt kommer
till hösten.
11. Prisbild montering taklyftar – prisskillnader om HMC gör monteringen eller om leverantören
gör det. HMC har börjat titta på detta. HMC har haft problem med bemanning och har
utnyttjat leverantören i större utsträckning. HMC tittar på en lösning där priset blir
detsamma oavsett om det är HMC eller leverantör som gör jobbet.

12. Övrigt
- Sortimentsöversikter/orderguider: Använd dem så att det ordrarna blir rätt för plockning
på lagret! Det är förskrivarens ansvar att se till att rätt delar/komponenter/tillbehör
används.
- Dialoggrupper med förskrivare: HMC håller på att ta fram formerna för hur denna
samverkan ska fungera gällande upphandling, sortiment och anvisningar. Det kommer bli
flera grupper som kommer att träffas när behov uppstår. Så många möten som möjligt
kommer att ske digitalt. Styrdokument och mer information kommer presenteras under
hösten.
- Följesedlar digitalt, viss information saknas (Karlskrona kommun). Bl.a svårt att veta när
ett hjälpmedel levererats, samt vilket restvärde ett hjälpmedel har - HMC tittar på detta.
- Besiktningsprotokoll digitalt? (Karlskrona kommun): – HMC kollar detta.
- Tröskelramper dyrare i och med tillbehör som kostar, har det räknats in vid upphandling?
(Karlskrona kommun): Karlskrona kommun skickar exempel till HMC.
- Överenskommelse om vad som är akut? (Karlskrona kommun):
Definierat av akut arbetsorder är: ”Akut = innebär fara för vårdtagarens liv eller att
vårdtagarens medicinska status väsentligt riskerar försämras.”

 Samverkansnämndens nästa mötestillfälle 28/8 2020,
presidiet 17/8 2020.
 Beredningsgruppens nästa mötestillfälle 15/9 2020.

