Beredningsgrupp för Samverkansnämnden i Blekinge, Hjälpmedelscenter.
Datum:

Tid:

Plats:

2020-10-27

13.00 – 15.30 Digitalt möte via Teams

Närvarande: Karlskrona kommuns äldreförvaltning och funktionsstödsförvaltning, Ronneby kommun,
Karlshamns kommun omsorgsförvaltningen, Sölvesborg kommun, Olofströms kommun, MAR för
Blekingekommuner, Habiliteringen, Primärvården, Hörselvården, Medicinkliniken och HMC.
1. Välkomsthälsning
Verksamhetschef HMC hälsade alla välkomna.

2. Samverkansnämndens protokoll – Beredningsgruppens minnesanteckningar
https://regionblekinge.se/halsa-och-vard/for-vardgivare/hjalpmedelscenter.html
3. Covid 19
HMC berättar att det inte har skett någon smittspridning trots några sjuka medarbetare. I
samband med detta tog vi ett gemensamt beslut om att stänga hela HMC för alla besökare i
en vecka. HMC öppet för utprovningar igen.
4. Rapport om antal utlämnade hjälpmedel, jämförelse 2019-2020.
Hjälpmedelshandläggare redovisar statistik
5. Uppföljning – meddelandefunktion
Frågan kom upp på förra mötet och man ville veta när förskrivare får ett meddelande att tex
en reparation är utfört? Förskrivare får ett meddelande BARA om hjälpmedlet är utbytt. I
detta fall kommer det läggas på originalförskrivare. Vi tittar på hur man hittar rätt
förskrivare.
6. Om- och tillbyggnad HMC
Informationen kring ombyggnad hittas lättast i Nyhetsbrevet.
Avdelningschef logistik/rekond meddelar att ombyggnationen rullar på enligt uppsatt
tidsplan.
7. Kommande upphandlingar
Hjälpmedelshandläggare berättar att han har skickat med en bilaga med information om
kommande upphandlingar.
Pågående: Gånghjälpmedel, Arbetsstolar, Elrullstolar med manuell styrning, Sängar för
hemsjukvård.
Det kommer behövas utbildningsinsatser för förskrivare.
Kommande Upphandlingar: Manuella rullstolar, Tyngtäcken, Drivagreggat till manuella
rullstolar, vita käppar.

Karlskrona kommuns äldreomsorg ställer fråga om sittdynor, kommer det finnas en digital
utbildning och kommer vi lägga ut det nya sortimentet då förskrivarna behöver detta? HMC
svarar att vi tittar på möjligheten ha ev. ha en livesändning.
Verksamhetschef HMC tillägger att det pågår arbete med både digitala och ev fysiska
utbildningar på HMC och vi behöver all input vi kan få, så är alla idéer är välkomna.
Många tycker att det är bra med digitala lösningar och tror att det är ett hållbart sätt att
arbeta efter även i framtiden pga. tex alla resor.
8. Ekonomi
Controller berättar att han har skickat bilaga med ekonomifakta till alla och är öppen för
frågor.
En fråga som kom upp handlade om ökade kostnader för vissa hjälpmedel och man tycker att
politikerna bör veta att detta är en kostnad för kommunerna som kommer att öka i
framtiden. Verksamhetschef HMC informerar att Samverkansnämnden är välinformerade om
kostnader, vad som ökar och vilka utmaningar vi har framför oss.
9. Utbildning
Digitala utbildningar har dragit igång. Nästa vecka har HMC två: Trycksår och madrasser. 20
platser är bokningsbara per tillfälle. Även decemberutbildningar är planerade.
Man kan nu också prenumerera på utbildningar och nyheter på HMC externa sida webbsida.
Där finns en flik som heter UTBILDNINGAR, man skall fylla i adress och trycka OK så startar
man prenumerationen.
10.




Ärenden till samverkansnämnd
Reglemente.
Mötesplanering för 2021.
Bilbarnstol som hjälpmedel. Utredning gjord och förslag lagd till samverkansnämnden.
Habiliteringen tyckte att det bör göras en konsekvensanalys.
 2 Anvisningar bort då dessa hjälpmedel ej finns längre
 Appar som hjälpmedel. Mål i verksamhetsplanen, en omvärldsanalys är genomförd.
 Handläggare informerar om utredning om medicintekniska produkter kontra
konsumentprodukter. HMC hanterar mest medicintekniska produkter. CEmärkning är ett kvalitetsbevis. Andra krav ställs på konsumentprodukter för
HMC och förskrivare.
Konsumentprodukt är automatiskt inte en egenvårdsprodukt.
11. Flerförskrivningar, diskussionspunkt
Verksamhetschef HMC tycker att det är viktigt att våga öppna upp för diskussion på
arbetsplatserna kring flerförskrivningar. Förskrivarna bör söka stöd hos varandra i frågan då
de är osäkra.
12. Referensgrupper – sortiment och anvisningar
Frågan kommer: Hur kommer referensgrupperna väljas? Handläggare informerar att i många
fall kommer de starta med en upphandling. Handläggare kommer höra av sig med ett behov
till cheferna som sedan kommer välja ut en lämplig förskrivare. HMC kommer försöka kolla
av arbetsbelastning innan så att fördelningen blir lika, erfarenhet inom produktområdet samt
intresse. Viktigt att alla är delaktiga i arbetet.

Det är viktigt att de som kommer sitta med i en referensgrupp förstår sitt mandat och sitt
uppdrag.
13. TENS – återkoppling från HMC
Primärvården har uppmärksammat ett systemfel gällande faktureringen av
egenvårdsavgiften för TENS apparater och vissa fakturor gällande patientavgift har inte gått
ut. Idag är det en manuell hantering men den går över till automatisk funktion. De uteblivna
fakturorna kommer skickas ut.
Vid tex palliativ diagnos är det ingen egenvårdsavgift för TENS. Då måste man ringa
kundtjänst för att lägga om ordern.
14. LOS artiklar – återkoppling från HMC
HMC har skapat leveransprioritet enligt LOS och ska revidera listan med artiklar som finns på
vår hemsida. Handläggare ber om 2 förskrivare som ska ingå i en referensgrupp, en från östra
och en från västra Blekinge. Sölvesborg bidrar från västra och Karlskrona äldreomsorg och
Ronneby tittar på det och återkommer.
Sängar, madrasser, hygienartiklar toppar listan på de hjälpmedel som levereras mest.
117 förskrivningar har kommit enligt LOS. 10% läggs fel.
Frågan kom upp om förskrivare får veta om det är felprioritet? Handläggare kollar upp detta
till nästa möte.
15. Kostnad taklyftmontage
HMC tar samma kostnader om vi eller leverantören gör uppdraget. Vi tittar dock på om
kostnader är rimliga.
16. Systemförvaltare – önskar kontaktperson (förskrivare) i varje kommun
HMC har nu en ny systemförvaltare, som önskar en kontaktperson (förskrivare) i varje
kommun. Dessa personer bör vara lite mer teknik och SESAM intresserade för att denna
grupp skall fungera bäst. Skicka gärna ett namn till verksamhetschefen på HMC.
Systemförvalatern önskar även få kontaktuppgifter till SITHS kort ansvarig i varje kommun.
Verksamhetschefen för HMC önskar att om ni vill ta upp något på mötet så maila henne
innan så att vi kan förbereda oss. Hon säger också att vi jättegärna tar dialog mer er, i små
grupper eller enskilt, digitalt eller fysiskt. Vårt uppdrag är att ge er alla en god service och
ibland behöver man prata på ett annat sätt än via Skype och i stormöte.
Tack för ett bra möte!

 Samverkansnämndens nästa mötestillfälle 13/11 2020,
presidiet 2/11 2020.
 Beredningsgruppens nästa mötestillfälle meddelas innan årsskifte.

