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Information beredningsgrupp IT-stöd – Susanne Lindquist
-

-

-

Många förskrivare saknar grundläggande kunskaper i Websesam.
Websesamsupporten har uppdaterat utbildning och guider samt videoinstruktioner.
10-11 oktober kommer websesam att stängas ner. Systemet är inte tillgängligt för
förskrivare. Detta kan påverka exempelvis sjuksköterskor som arbetar helg. Syftet
med serverbytet är bättre prestanda.
Hygienstolar: man kan inte se leveranstiden just nu. Man ska klicka helt in på
produkten. Den nya hygienstolen Ergo ska in på 7 dagars sortiment, inte alla kan se
detta. Något som inte fungerar i systemet, de håller på med att utreda detta. Ergo´s
pris är justerat.
Hämtorder från buffertförråd- Telefonnummer fylls inte alltid i automatiskt längre.
Rekommenderas att skicka in till WS-supporten om uppdatering.
Månadsavgifter kommer att finansiera framtida utveckling i nya websesam och
kunder kommer att få skicka in önskemål om förändringar.

Information från beredningsgrupp handbok och sortiment – Natalie Höglander
Ansökan om förändring 040327 Andningsmuskeltränare
Ansökan från logopeder på SÄS, avser ny förskrivargrupp, nya kriterier och nya mål.
Beredningsgruppen genomför på mötet behovsanalys och denna talar för att
produkten bör vara förskrivningsbar. Produktanvisningen ska kompletteras med information kring
kontraindikationer utifrån leverantörs bruksanvisning.

.

Förskrivning av tryckavlastande i liggande
Ett önskemål har kommit in att se över sortimentet kring ISO 043306, i dagsläget finns
endast madrasser men isokoden skulle även kunna innehålla kuddar mm. Man ser över
detta inför kommande upphandling.
Ny el-rullstol Eloflex X
En ihopfällbar el-rullstol är upphandlad och kommer i sortiment 210101. Särskilda
anvisningar för denna kommer komma i handboken.
Bifogat länken till NTF-rapporten för El-rullstolar: https://ntf.se/nyheter/2020/ntf-rapport20202-elrullstol-i-trafiken/
Studien om tyngdtänken – länkar till dessa. Denna fråga kommer komma upp kommande
möte om Tyngdtäcken ska vara förskrivningsbara eller inte.
Studie Bodil Ekholm: https://somna.se/wp-content/uploads/2019/12/Weighted-blankets181128-Bodil-Ekholm.pdf
Studie VGR:
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStor
e/159b3424-3b82-4815-abbda3e3bd5e24eb/200526_Slutrapport%20HSS%20Tyngdtäckestudie.pdf?a=false&guest=true

Beredningsgruppen Avtal och överenskommelse – Elisabeth Coster
-

-

-

-

Utgångna hjälpmedel arbetsgrupp, kartläggning:
3 behov:
- vilket id system?
- ekonomiska och juridiska förutsättningar
- hur ska det gå till
Kommer vägledning.
Brevmallar finns.
Boka hmc konsulent: via mail i stället för telefonsamtal.
Måttbeställda kompressionstrumpor: beställningsguider:
https://regionservice.vgregion.se/hjalpmedel/vardgivare/varatjanster/sortiment/kompressionsstrumpor/
Avhjälpande underhåll, som rätt till jour: patient kan beställa själv. Översyn av kravet
kommer.
Kunskapsbrist hos förskrivare: hmc utreder.
Utbildningar: reducerat antal.
Visningar: sker nu mer digitalt.
Makulerade hjälpmedel: många i juni: hmc utreder.
Akutorder: om man vill säkerställa att ha ett hjälpmedel från 17 dagar sortiment, ska
man göra en akutorder. Vi kan också ringa till hmc och fråga om hjälpmedlet finns i
lagret. Då ska man chansa att man ska få det.
Eldriven rullstol med manuell styrning: lathunden kommer inte överens med
handboken. Natalie kollar i beredningsgruppen vem som har skrivit lathunden.

Övriga frågor:
-

-

Får vi otydliga avslag på ansökan om elrullstol, skickar vi det till Nathalie och
Susanne.
Vicair ryggdyna. Köp: > 4000 sek. Hos Invacare får man låna en dyna för att testa.
Om man vill ha en ändring i sortimentet ska man skicka ett meddelande med förslag.
Trygg hemgång: hur funkar det i olika kommuner? Jobbar man inte med i Mellerud
eller Vänersborg. Patienterna åker oftast hem efter sjukhusvistelse med flera
hemtjänstinsatser. Korttidsvistelse oftast när sjukhuset ställer frågan eller patienten
åker först hem och sedan till KT om behovet finns.
Spårbarheten angående grundutrustning. Enhets betalarnummer i sesam. Man ska
beställa på enhet.

Frågeställning till/från Rehabchefsnätverket
/

Möte 2020
Nästa möte: 21/10 samt 2/12 kl 13.00. Form för möte, fysiskt eller via teams bestäms
senare.

Sekreterare 21/10 är Katarina Gustafsson.
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