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Minnesanteckning

Samverkansmöte
Tid och plats

2016-09-29, kl.10.00 - 11.30
Närvarande

Matias Lehtonen, Landstinget
Eva-Lisa Hägglund, Kommunen
Mattias Skog, Landstinget

Eva Busk, Landstinget
Eva-Marie Fellermark, Länsservice
Inger Karkiainen, Länsservice

För kännedom

Karin Granbom, Kommunen
Mats Lindmark, Kommunen

Marit Persson, Landstinget

Dagordning
1. Upphandlingar
- Dynor: Efterarbete pågår, nytt avtal börjar gälla 1 nov 2016.
- Elrullstolar: Ingen överprövning. Nytt avtal börjar gälla 1 nov
2016.
- Madrasser, positioneringskuddar samt hälskydd: Tilldelningsbeslut
på väg att skickats ut till deltagande kommuner o landsting. Nytt
avtal börjar gälla 1 februari 2017.
2. Förtydligande flytt inom länet.
Flytt mellan olika boende i länet. Brukare eller flyttfirma får inte
skruva i/demontera hjälpmedel utan kontakt ska tas med
Länsservice.
Beslut: Vid flytt av hjälpmedel mellan boende tar Länsservice en
fast kostnad på 1000: - , ska ytterligare hjälpmedel flyttas kostar
denna 500:-.
3 Förbrukningsmaterial andning, var ska kostnaden hamna?
Konsulenter inom Länsenheten råd och stöd tar upp ärendet i egna
gruppen och återrapporterar.
4 Önskemål har kommit från en kommun om att få tillgång till
hjälpmedelstjänsten. Är det ett allmänt önskemål? Kommunen tar
med sig frågan till sitt möte och återkommer med svar till nästa
möte.
5 Utbildning för sjuksköterskor i webSesam samt materialbeställning i
Boden kommer MAR att hålla i själv med stöd av Länsservice.
6 Arbetsorder på montering – Vad ska teknikertjänster användas till
och vad är förskrivarens ansvar att montera/demontera hjälpmedel.
Kan vi ställa krav på förskrivaren att man ska kunna montera
hjälpmedel som inte kräver verktyg eller blir en säkerhetsrisk?
Tekniker kommer att notera arbetsordrar och dessa redovisas i
Samverkansgruppen. Skulle korta minifilmer på specifika
hjälpmedel/situationer som läggs ut på portalen underlätta.
7 Retur av smittade hjälpmedel – alla hjälpmedel ska vara rengjorda
innan de skickas till hjälpmedelscentral. Då hjälpmedel även skickas
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in av anhöriga och ibland även städbolag kan vi aldrig komma ifrån
att smittade hjälpmedel som inte rekondats kommer att cirkulera.
Arbetsorder ska märkas med ”skyddskläder”.
8 Försäljning till privatperson av hjälpmedel.
Beslut: Länsservice kommer att sälja enklare hjälpmedel till
privatpersoner om annat alternativ inte finns. Det är
strumppådragare, griptång, förhöjningsdyna, armbågskrycka samt en
basmadrass i samband med förskrivning av säng där brukare inte
kan själv eller med hjälp av anhörig, införskaffa en egen madrass.
Länsservice utreder ifall det går att fakturera privatperson på t ex
madrass.
9 Roho dynor.
Beslut: För att täcka upp alla storlekar av bredder kommer nio
storlekar på Roho-dynor att finnas på hyra. Dynorna som övergår till
köp och som finns inne på lager, erbjuds till försäljning för 1000:-/st.
Lista kommer att läggas ut på Hjälpmedelsportalen/infobladet på de
dynor som finns till försäljning.
10 Returer av trasiga hjälpmedel (dynor, madrasser). Önskemål finns
att man noterar på en medföljande lapp om hjälpmedel skickas
tillbaka för att det är trasigt/inte fungerar.
11 Avregistrera användare. Ytterligare en påminnelse om att vikarie
som har registrerats under sommaren och inte blir kvar måste
avregistreras.
12 Avvikelser

Utleverans

Transport

Tillbud

Övrig

11

Teknik

26

Rekond

2016

Intern

Totalt antal
avvikelser

Avvikelser under september totalt 26 stycken.

1

5

1

7

0

1

Nästa möte torsdag 27 oktober 2016 kl. 10.00 – 11.30
Inger
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Beslut
2016-02-25

Eva uppresningsstöd tas in i sortimentet som komplement
till Rekostödet som inte räcker till då man har Continental
säng. Tillsvidare som köpprodukt. Upphandling kommer att
ske.

2016-02-25

Vid smitta ska arbetsorder märkas med ”Skyddskläder”

2016-03-21

Tekniker ska f o m 1 maj 2016 kunna ställa krav på att
Arbetsorder alltid ska ha rätt kund-/betalarnummer då den
kommer från ett boende

2016-04-28

Redovisa vid nästa möte den 25 maj, behov av att se
upphandlade avtal på hjälpmedelstjänsten.

2016-09-29

Vid flytt av hjälpmedel mellan olika boende i länet tar
Länsservice ut en fast kostnad på 1 000:- , ska ytterligare
hjälpmedel flyttas kostar denna 500:-.

2016-09-29

Länsservice kommer att sälja enklare hjälpmedel till
privatpersoner om annat alternativ inte finns. Det är
strumppådragare, griptång, förhöjningsdyna, armbågskrycka
samt en basmadrass i samband med förskrivning av säng där
brukare inte själv eller med hjälp av anhörig, kan införskaffa
egen madrass. Länsservice utreder ifall det går att fakturera
privatperson på t ex madrass.

2016-09-29

För att täcka upp alla storlekar av bredder kommer nio
storlekar på Roho-dynor att finnas på hyra. Dynorna som
övergår till köp och som finns inne på lager, erbjuds till
försäljning för 1000: -/st.
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