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Föregående minnesteckningar
Information från beredningsgrupp handbok och sortiment – Natalie Höglander
- Ledningsrådet ställde sig bakom förslaget att även sjuksköterska kan förskriva
enligt produktanvisning 222716 Hjälpmedel för minnesstöd, samt att anvisning
ändras till ”Samråd bör ske med den som är ansvarig för
läkemedelsbehandlingen”.
-

Ledningsrådet ställde sig bakom beredningsgruppens förslag gällande flytt av
kostnadsansvar för de produkter som idag kan förtroendeförskrivas till den
vårdnivå som har behandlingsansvaret för aktuell funktionsnedsättning och att
försörjningen övergår till en gemensam försörjare med ett IT-system för alla
förskrivande enheter, exklusive för de ortopedtekniska enheterna. En
arbetsgrupp bildas för det fortsatta arbetet.

-

Det kommer göras en ändring i handboken angående dubbelförskrivning detta
för att förtydliga. Återkommer när det är klart.

-

Fortsatt diskussion ang. kvalitén på Roho dynorna – upplever ni dålig kvalité så
är det viktigt att man skriver felrapport och inte bara skickar tillbaka. Då är risk
att det missas.

-

Kombinationsguiden som hjälpmedelscenter Sverige arbetar fram finns redan nu
tillgänglig. Man behöver registrera sig för att få tillgång till den.
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Information beredningsgrupp IT-stöd – Susanne Lindquist
- 2021 kommer troligen en testmiljö att kunna provas i Websesam.
- Chrystal report, förbättrade kund och förskrivarrapporter.
- Förändringsblankett för hjälpmedel
- Svarstiderna i websesam har förbättrats
- Ny sortimentskatalag håller på att tas fram
Beredningsgruppen Avtal och överenskommelse – Elisabeth Coster
Bokningssätt konsultation
Ledningsgruppen ställer sin inte bakom föreslaget bokningssätt. Bokningssättet kan
dock tillsvidare fortsätta där det idag används. Ledningsrådet tryckte på vikten av att
påskynda processen med att införa webbokning. Hjälpmedelscentralen fick i uppdrag att
samla en tillfällig arbetsgrupp med förskrivare för att även få förskrivares och patienters
process gällande konsultation belyst. Beredningsgrupp Avtal & Överenskommelse fick i
uppdrag att ta fram en uppdragsbeskrivning för den tillfälliga arbetsgruppen.
Översyn av vilka produkter som skall vara hyra eller köp är nästan klar, det verkar inte
bli några större förändringar. Återkommer med mer information när det är helt klart.
Omfattning av jourtjänst. Det kommer nu att vara möjligt att beställa rätt till jour även
på manuella vårdarmanövrerade rullstolar. Det har blivit en komplettering av
checklistan för att göra den tydligare under punkt 4.
Finns det omgivningsfaktorer som fram tills det blir vardag kan ersätta det trasiga
hjälpmedlets funktion? Till exempel andra hjälpmedel så som arbetsstol,
transportrullstol, hygienstol på hjul el dyl. och/eller personer som har
möjlighet/förmåga att bistå med hjälp. Viktigt att alternativa hjälpmedel används på
säkert sätt. Nytt artikelnummer för detta kommer läggas upp. Start för detta 1/5.
Förändringen har annonserats i nyheter samarbetsavtalet hjälpmedel samt i kommande
informationsbrev.

Hjälpmedelscentralens arbete med att minska plastemballage Christian berättar om
pågående projekt där plastemballage ska ersättas med påsar av ett återanvändningsbart
nonwovenmaterial. I dessa ska rent gods (nygods) levereras till kund och sedan skickas
tillbaka till Hjälpmedelscentralen tomma. Tidsplanen är förskjuten på grund av att
leverantören har meddelat att materialet nu behöver används till andningsmasker.

Frågeställning till/från Rehabchefsnätverket
Susanne Lindqvist och Natalie Höglander skriver en skrivelse till Rehabchefsnätverk att
det önskas en tydlighet om varför det blir avslag på ansökan till Primärvårdens
hjälpmedelsenhet för drivaggregat och elrullstolar. Skicka gärna exempel på otydliga
avslag till Rehabchefsnätverket.
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Övriga frågor
IN print, artikelnummer 69070 är ett bildprogram som enligt Handboken har följande
kriterier
b167.3 Svår nedsättning av psykiska språkfunktioner såsom att avkoda eller uttrycka
talat eller skrivet språk eller teckenspråk.

Mål
d3 Att kommunicera

Det finns önskemål bland arbetsterapeuter att kunna använda programmet även för
planering och struktur i vardagen. Önskemål att ändra målet till
Att kommunicera och /eller utföra daglig rutin.
Fråga om rengöring och desinfektion av hjälpmedel i ordinärt boende där det har
funnits Covid -19 smitta i samband med hämtning från HMC. I de fall det har
förekommit har personal från Rehab varit ute och rengjort.
Elisabeth Svensson från Lysekil går i pension tackar för sig och presentar Marie
Heimersson som ny representant i Nätverksgruppen
Nästa möte 2020-06-10 i Teams
Inbjudan med länk skickas inom kort, kopplas till kalender
Sekreterare vid nästa möte Tanum
Vid datorn Eva Classon, Sotenäs
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