Beredningsgrupp för Samverkansnämnden i Blekinge, Hjälpmedelscenter.
Datum:

Tid:

Plats:

2019-09-17

13.00 – 15.30 HMC konferensrum

Minnesanteckningar:
•

Samverkansnämndens protokoll – Beredningsgruppens minnesanteckningar
https://regionblekinge.se/halsa-och-vard/for-vardgivare/hjalpmedelscenter.html

•

Information om förändringar HMC
Chefsbyten har skett av verksamhetschef samt en avdelningschef. Ytterligare en
avdelningschef slutar i höst. Ny ställföreträdande verksamhetschef året ut. Rekrytering av 2
nya avdelningschefer pågår. I HMCs ledningsgrupp: en vakant chefstjänst och en
verksamhetsutvecklare. Hoppas på överseende under tiden.
Rekryteringar pågår även gällande Systemförvaltare och Hjälpmedelshandläggare.
Hjälpmedelshandläggare ska arbeta övergripande inom konsulentområdet.

•

Utvärdering av sommaren – uppföljning endast akuta utprovningar i sommar
Inga spontana reaktioner om sommaren. Samtliga i beredningsgruppen kollar av sina grupper
och återkopplar på nästa beredningsgrupp.

•

Samverkansnämnden budgetberedning 2020
Sammanfattning av utmaningar och satsningar 2020: Bygget, Kontinenssamordnare och
projektplanering för införande av inkontinenshjälpmedel i verksamheten, Arbetsmiljö och
processer

•

Inkontinensuppdrag
Beslut i samverkansnämnden i maj att ta över inkontinenshjälpmedel. Ändringar från
ursprunglig plan pga. situationen på HMC (avsaknad av chefer och systemförvaltare). Nytt
beslut att anställa kontinenssamordnare vars uppdrag blir att planera för införande samt
utveckla inkontinensprocessen.

•

Arbetsgrupper
En arbetsgrupp för tvingande och ersättande produkter och en grupp för egenvårdsartiklar.
Saknar representanter från Ronneby kommun, HAB och primärvården. Syftet med
arbetsgrupperna är att underlätta för förskrivarna och hur detta görs på bästa sätt. HMC är
sammankallande.

•

Utbildningar
Trots efterfråga, Vi ser att det kommer lite personal på våra utbildningar. Vi kommer
fortsättningsvis att införa minimumantal, annars ställer vi in.
Önskemål - ALS utbildning kopplat till hjälpmedel

•

Extern hemsida- synpunkter
Förskrivare vill ha allt i websesam. Inte aktuellt – då HMC vill att fler än förskrivare i
WebSesam ska ha tillgång till information.

•

Ändring av leveransadress till HMC
För att komplettera med ny adress som ska finnas permanent i WebSesam kontaktas
kundtjänst, gärna via mail.

•

Madrass optimal 5 zon
Optimal 5 zon upplever några inte uppfylla kraven för sårkategori 2 och för hård. Enligt
leverantör visar studier att den fyller alla funktioner. Men, om någon upplever att det inte
stämmer vill leverantören ha kontakt med vederbörande så att det kan undersökas.

•

Inkomna förslag på nya hjälpmedel samt genomförda utredningar
Genomgång på förslag på nya hjälpmedel samt status på utredning. Tidigare lämnades
förslagen till anvisningsgrupperna, nu sker det till hjälpmedelshandläggare på HMC.

•

Pågående upphandlingar
TENS klar, Överflyttning, & madrasser sker i höst och Blekinge administrerar. Våren – ramper,
hygien och samtalsapparater. Administreras av Skåne och Halland. HMCs
transportupphandling klar till 1 februari.

•

Statistik /Ekonomi
Se medskickad presentation

•

Telefoni – kundtjänst
Varit problem i sommar. HMC arbetar vidare med ärendet.

Förslag till dagordning tas tacksamt emot senast en vecka innan nästa möte.

✓ Samverkansnämndens nästa mötestillfälle 27/9, presidiet 16/9.
✓ Beredningsgruppens nästa mötestillfälle 19/11.

Verksamhetschef
Carina Fransson

