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Föregående protokoll: Inga invändningar

Information från beredningsgrupp Handbok och sortiment (Natalie Höglander)

Ledningsrådet behandlade ansökan om tillägg i produktanvisning 040327 Andningsmuskeltränare
gällande ny förskrivargrupp, nya kriterier och nya mål för att möjliggöra för logopeder att förskriva
hjälpmedel som ingår i logopedens behandlingsmetoder. Kompletterande frågor ställdes under
mötet i ledningsrådet vilket gjorde att ställningstagande framflyttas.

Produktanvisning 181210: Under Förskrivare ta bort ”vid förskrivning till patient med hjärtoch lungsjukdom ska samråd ske med behandlande läkare”. Under Anvisningar läggs till ”Om
förskrivning till patient med hjärt- lungsjukdom ingår det i förskrivarens bedömning att
utreda om det finns kontraindikationer”
Lånevillkoren justeras utifrån dialog, gruppen enas om att ändringarna är redaktionella.

Rekommendation från nationella medicintekniska produktrådet 28 oktober ang
tyngdtäcken:
- att avstå från att förskriva s.k. tyngdtäcken inom den offentligt finansierade hälsooch sjukvården.
- att endast finansiera användning av tyngdtäcken inom ramen för vetenskapliga
studier.
- att för pågående användning/förskrivning hitta former för att fasa ut användningen
av tyngdtäcken som offentligt finansierad behandlingsåtgärd.
Dialog pågår inom koncernstab hälso- och sjukvård om hur rekommendationen ska
hanteras i relation till processen för ändringar i handboken och till den ansökan om
borttagning av produktanvisningen som finns.
-Fråga från produktkonsulent om beredningsgruppen anser att det är aktuellt att utöka det
förskrivningsbara sortimentet inom 043306 med hälavlastare och liknande redan nu. VGR har
produkter på avtal redan nu, som skulle kunna läggas in i sortiment om det är vårdgivarnas
önskemål. Produktkonsulent tror inte att de är rekonditioneringsbara på ett patientsäkert sätt och så
fall blir det köpartiklar i dagsläget. Beredningsgruppen anser att sortimentet med fördel kan utökas
redan nu.

Information från beredningsgrupp Avtal och överenskommelse (Elisabeth Coster)

Ställningstagande till samleverans: Nytt förslag är att beställaren via en popup-ruta behöver ta
ställning om det skall vara samleverans eller inte. Beredningsgruppen förordar denna lösning och att
utvärdering görs i maj 2021. Frågan skall även tas i beredningsgruppen IT-stöd.
Rutin Medicinteknisk avvikelse: syfte att minimera risken att hjälpmedel som anmälts ha varit
inblandad i en medicinteknisk avvikelse rekonditioneras och lämnas ut på nytt. Förslag att den
vårdgivare som gjort en avvikelse också registrerar en arbetsorder ”Medicinteknisk avvikelse för
leverantörsutredning” sedan görs en hämtorder som vanligt och märkes med rosa tagg. Rutinen i
guiden kommer att justeras.
Uppföljning av jourtjänsten inom samarbetsavtalet: vi går igenom aktuella siffror, det är fortfarande
4 kommuner där det inte finns några registrerade rätt till jour.
Förkomna hjälpmedel på vårdgivarwebben: publicering kommer ske inom kort på vårdgivarwebben.

Bemanning berdeningsgruppen: från och med 2021 kommer primärvårdens hjälpmedelsenhet att ha
en plats och Catarina Oldin Kjellberg kommer vara med i denna beredningsgrupp.

Godkänna/signera dokumentation för specialanpassning: HMC har problem med att de inte får
tillbaka undertecknad godkännande av specialanpassningar från förskrivarna. 25% kommer inte
tillbaka förrän flera påminnelser. Specialanpassad produkt får inte tas i bruk förrän den skriftligen är
godkänd av tillverkaren så det är ju viktigt att detta görs. HMC kommer undersöka om det finns
möjlighet till digital hantering.

Information från beredningsgrupp IT-stöd (Susanne Lindqvist)

Vid anmälan om förkommet hjälpmedel behövs en del manuell handläggning när AMsystemet används. Idén om att via felrapport kunna utföra svinnrapportering i websesam
processades. Det finns då inga möjligheter att styra behörigheter till vem som får svinna.
Primärvården representant ser inte förslaget som genomförbart då det är för många användare med
okunskap som kan svinnrapportera av misstag.
I felrapporten har det funnits en otydlighet i rutan ersättningsvara/kredit ja/nej. Detta har nu rättats
till. Detta sätts i produktion 1 december. Information finns på vårdgivarwebben.
För att minska antalet beställningar där val av samleverans missats, aktiveras en påminnelse i form av
en dialogruta. Om kundordern innehåller fler än 1 orderrad, visas ett meddelande när man
verkställer kundordern utan att ha markerat samleverans. Väljer man ”OK” blir alla orderraderna
samlevererade. Väljer man ”Avbryt” verkställs ordern utan samleverans.

Uppdateringen i websesam (release 20:3) kommer inte att införas då den innehåller flera
problem. Detta innebär att vi får vänta med att få synliga artikelkommentarer när vi beställer
rullstolar.
WebSESAMsupport är stängd 17/12.
Ansökan av behörigheter i websesam kommer förändras. Ett formulär ska användas för
ansökan av behörigheter och ett annat vid avslut av behörigheter. Instruktioner finns på
hjälpmedelscentralens hemsida.

Frågeställning till/från Rehabchefnätverket : Inget aktuellt

Övriga frågor:
-Hur fungerar det med lyft- och förflyttningsutbildningar i de olika kommunerna under Corona?: De
flesta kommunerna har uppehåll tillsvidare, men Vänersborg och Orust har kört utbildningar. Viktigt
att hitta former som kan fungera även under Corona, praktiska övningar behövs, räcker inte med
bara digital utbildning.
-Hur hanteras grindskydd på SÄBO ute i kommunerna? Bedömning, hantering? I de flesta
kommunerna är grindskydd grundutrustning och ssk eller baspersonal gör bedömning. Bara en
kommun personförskrev efter bedömning av rehab

-Vänersborgs kommun har råkat ut för att lyftselar som kommunen dömt ut vid besiktning, går
igenom HMC´s rekond och ut till nya patienter. Nathalie H ska ta reda på fler detaljer. I övrigt blir det
en fråga som får lyftas i beredningsgruppen för avtal och överenskommelse.

- Mail/enkät kommer till hjälpmedelnätverket från Nathalie med frågor ang. AKKA-platta.
-Datum för vårterminens träffar: 27 januari, 24 mars, 28 april och 9 juni. Tid :13.00

Vid nästa nätverksmöte, 27/1, är Marita Evaldsson sekreterare, Elisabeth Coster ordförande och
Annica Hult har lovat att lägga ut en länk, så att vi kan ha digitalt möte även nästa gång.

Vid penna och tangenter
Eva-Carin Gilbertsson

