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Minnesanteckning

Samverkansmöte
Tid och plats

2016-10-27, kl.10.00 - 11.30
Närvarande

Matias Lehtonen, Kommunen
Eva-Lisa Hägglund, Kommunen
Liselotte Lundbäck, Landstinget
Karin Granbom, Kommunen

Mats Lindmark, Kommunen
Marit Persson, Landstinget
Eva-Marie Fellermark, Länsservice
Inger Karkiainen, Länsservice

För kännedom

Eva Busk, Landstinget

Dagordning
1. Upphandlingar
- Dynor: Visning av de nya modellerna blir 16-17 november. Nytt
avtal börjar gälla 1 nov 2016.
- Elrullstolar: Nytt sortimentet f o m 1 nov 2016.
 Enkel scooter – Fortress Calypso
 Avancerad scooter – Minicrosser M1 med Ergo2 säte.









Enkel inomhus – Real 6100 Plus, Shark elektronik
Avancerad inne – Flexmobil i6
Begränsad utomhus enkel – iChair mc2 m Ortoflex, elsitstilt, (tunga brukare iChair XXL, iChair XXL 250kg)
Begränsad utomhus mellan – iChair mc2 m Ergoseat, elsitstilt, belysning, R-net
Begränsad utomhus avancerad;
– F3 Corpus, M400 HD
– iChair mc3, Ergoseat, R-net, belysning o alla elfunktioner
– iChair mc Front, Ergoseat, R-net, belysning o alla
elfunktioner
Rangordning enl. ovan vilket innebär att brukarbehovet styr.
Barn – K 300 PS Junior
Ren utomhus X 850 Corpus 3G

- Madrasser, positioneringskuddar samt hälskydd: Tilldelningsbeslut
är påskrivet av de flesta kommuner o landsting men inte skickats än
till leverantörer. Nytt avtal börjar gälla 1 februari 2017.
- Manuella rullstolar, arbete med enkät har påbörjats och kommer att
läggas ut i slutet av november. Viktigt att så många som möjligt
svarar på enkäten.
2. Förtydligande flytt inom länet.
Flytt mellan olika boende i länet. Förra mötets beslut makuleras.
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3.
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Förtydligande ang. flyttärende kommer att skrivas in i
låneblanketten samt skrivas in i Riktlinjerna för 2018.
Rapport flytt inom länet, Marit lägger inom kort ut information om
en ny rapport där kommunen själva kan ta ut information på flytt
inom länet för att göra överrapportering.
Automatisk påfyllning till obemannade förråd. Kontakt och
information ges direkt till de förråd som det berör.
webSesam
På hämtorder finns nya rutor som är ifyllningsbara, portkod,
instruktioner(till transportör t ex. lämna inte utanför) samt skrivfältet
övrig information (plockinformation till LS). På order kommer
telefonnummer vara tvingande, här ska telefonnummer anges till
någon som känner till ärendet. Information läggs ut på portalen.
Utbildning Sunrise – mer än 20 st. anmälda fastän den kostar.
Länsservice har gjort en preliminär bokning fastän den inte kan bli
aktuell förrän under 2018. Föreläsaren är uppbokad hela 2017.
Ny plattform håller på att tas fram i Sesam och det är önskvärt att ha
med en förskrivare från länet, kommunkollektivet kollar intresse.
Det är viktigt att skriva avvikelser för att få underlag för
kvalitetsförbättringar
Under v. 45 kommer Länsservice att testa göra avvikelser i Sesam.

Utleverans

Transport

Tillbud

Övrig

11

Teknik

26

Rekond

2016
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Totalt antal
avvikelser

Avvikelser under september, totalt 26 stycken.
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Ärenden som ska följas upp och redovisas.
Förbrukningsmaterial andning, var ska kostnaden hamna?
Konsulenter inom Länsenheten råd och stöd tar upp ärendet i egna
gruppen och återrapporterar.
Försäljning till privatperson av hjälpmedel.
Länsservice kommer att sälja enklare hjälpmedel till privatpersoner
om annat alternativ inte finns. Länsservice utreder ifall det går att
fakturera privatperson på t ex madrass.
Nästa möte torsdag 24 november 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

MAKULERAT 20161027.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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