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Föregående minnesanteckningar
•

•
•

Nathalie Vänersborg har fått svar från HMC gällande livslängden på lyftselar. De
rekommenderar 5 år men viktigt att man även tittar på lyftselen efter ev förslitningar
som kan förkorta livslängden. Då ska det tilläggas att HMC har skickat lyftsele som
inte hade korrekt märkning.
Skruvarna till toalettförhöjningen Aquatec 900 är ibland för korta och går inte att
montera på alla toaletter.
Ingen som upplever långa leveranstider på komfortrullstolar nu.

Information beredningsgrupp Handbok och sortiment – Saara Smit
•

Aktuellt från ledningsrådet, det pågår en strategisk studie om hur användningen av
tyngdtäcken påverkar läkemedelsförskrivningen. Databearbetning och resultaten av
rapportskrivning pågår.

•
•
•

Pågående projekt inom hälsoekonomin angående hjälpmedel och välfärdsteknik.

•

Multigripen är åter i sortiment då den är CE märkt.

Beslutstödet i handboken är under revidering.
Det har skett en redaktionell ändring av ISO kod 181012, huvudstöd och nackstöd och
181015, benstöd och fotstöd.

Information beredningsgrupp IT-stöd - Susanne Lindquist

•

•

•
•

Inventering av egna köpartiklar kommer med stor sannolikhet att implementeras den
5/12 i Websesam. Man kan själv ändra saldot i Websesam genom att söka upp art nr
på hjälpmedlet.
SITHS kortet är infört, alla har HSA ID. Fungerar även att logga in i Websesam om
man har en SITHS-korts läsare i datorn. Fungerar att logga in i Websesam med
användarnamn och lösen till och med året ut. Efter 60 min inaktivitet blir man
utloggad i Websesam.
En god idé att ha extra SITHS korts hållare och SITHS kort till vikarier.
Susanne rekommenderar att man prenumerera på RSS, för att få de senaste nyheterna
på mailen.

Information beredningsgrupp Avtal och Överenskommelser •
•
•
•
•

•

Vid arbetsorder gällande Flytt av säng, där pat. ska betala, denna rutin fungerar bättre
nu.
Fungerar att göra arbetsorder på tröskelkilar samt att beställa rätt storlek. Den som
beställer är också den betalande enheten.
Uppföljning av jourtjänsten har gjorts. Ev att man även kommer att lägga till med rätt
till jour för transportrullstolar. Checklistan kommer att uppdateras.
Diskussion ang mål, äta och dricka för elrullstolar. Ska det endast räknas som en
inomhus aktivitet. Saara tar med sig frågan till handbok och sortiment.
Bekymmer med de hjälpmedel som inte är i sortiment att få FU, förebyggande
underhåll då det kanske inte finns reservdelar eller att det tekniska bytet blir ett
problem då pat. behov inte går att tillgodoses med det nya hjälpmedlet. Frågan
kommer att fortsättas att diskuteras med förhoppning att hitta en bra lösning.
Stor översyn av alla medicintekniska produkter. Listorna blir långa med alla
förbrukningsmaterial. Vissa förbrukningsmaterial kommer att kunna beställas via
LMN. Fortsatt diskussion.

Övriga frågor
Vänersborg
Patienter med pacemaker, intrakardiell defibrillator eller andra aktiva implantat skall inte
behandlas med TENS, tidigare kunde man förskriva efter samråd med läkaren. Varför har det
ändrats? Saara Smit tar med sig frågan till beredningsgruppen handbok och sortiment.

Lilla Edet
Är ålagda att följa upp alla som har elrullstolar och flera kommer inte få behålla sina framför
allt inom LSS. Upptill enhetschef att beställa grundutrustning om det är ett
arbetsmiljöproblem. Rehab behjälpliga med val av produkt samt visa hjälpmedlet. Alternativt
att man köper hjälpmedlet.

Bengtsfors
Vilka kommuner arbetar med trygg hemgång?
Arbetssättet har förändrats genom att man till största del vänder sig till patienter som är
inskrivna i hemsjukvården.
Har ni på era Säbo ett hämt rum för HMC och fungerar det bra?
Där det finns hämt rum fungerar det bra och man har rummet uppdelat. Viktigt att man
märker upp de olika ytorna.

Nästa möte 200212, Rosenhäll. Övriga möten till våren 11/3 och 6/5
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