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Minnesanteckning

Samverkansmöte
Tid och plats

2016-11-24, kl.10.00 - 11.30, via video
Närvarande

Matias Lehtonen, Kommunen
Eva-Lisa Hägglund, Kommunen
Ann-Catrine Andersson Kommunen
Karin Granbom, Kommunen

Mats Lindmark, Kommunen
Eva-Marie Fellermark, Länsservice
Inger Karkiainen, Länsservice

För kännedom

Eva Busk, Landstinget

Marit Persson, Landstinget

Dagordning
1. Upphandlingar
- Madrasser, positioneringskuddar samt hälskydd: Upphandlingen av
antidecubitusmadrasser har överprövats. På positioneringskuddar
samt hälskydd kommer avtal att skrivas.
- Manuella rullstolar, arbete med enkät samt att ta fram statistik har
påbörjats. Nya förskrivare i sortimentsgrupp, Lennart Niva och Ulla
Hermansson Lamppa från Luleå kommun, Kristina Grahn
Arvidsjaur kommun samt Ralf Asplund Kiruna kommun
-Personlyftar: Förberedelse av ny upphandling påbörjad.
2. Brukare beställer hämtning av hjälpmedel.
-Brukare samt personliga assistenter ska inte kunna beställa
hämtning av hjälpmedel. Det kan finnas tillbehör/komponenter som
ska tas bort. Viktigt för att förskrivare ska kunna avluta
dokumentation. Uppföljning nästa möte.
3. Förskrivning av enkel scooter utan tekniker.
- Teknikerhjälp vid förskrivning/utlämning av enkel scooter är
endast aktuellt vid ett fåtal gånger. Behöver t e x sitthöjd ändras gör
förskrivare en arbetsorder till tekniker.
Beslut: Vi förskrivning av enkel scooter ska inte teknikerresurs
användas
4. Projekt webSesam2.
-Anmälda representanten till förskrivargruppen är Lennart Niva,
Luleå samt Pia Kultima, Haparanda.
5. Nysam

Process

[Process]
Dokumenttyp

Minnesanteckning

Faktaägare

Upprättad av

Service, Norrbottens läns landsting

Inger Karkiainen

Dokument-Id

Version

divse-4-6437

3.0

2(3)

- Länsservice har gått med i Nysam. Nysam är en Benchmarking
och Benchlearning av Hjälpmedelsverksamhet. Öppna jämförelsernyckeltal för att jämföra sig Nationellt. Mål att få lika behandling
överallt, inte beroende på var du bor. Länsservice ska ha arbeta med
ett gemensamt lärande tillsammans med Västerbottens läns landsting
kring rekondplanering, utveckla den mot systemet.
Övrigt
-Påfyllning i filialförråd. De som behöver detta tar kontakt med
Kerstin Berg Nilsson.
-Plombering av sänggrindar: Information ges idag till alla inom LS
teknik o LINK att grindar ska vara plomberade med två buntband.
-Köpeprodukter som kommer till Länsservice skickas tillbaka till
Kommunen om produkten är uppmärkt med Kommunens namn.
-Blänkare på portalen att det inte går att göra BMB på F-produkter.
-Lilleviking finns upphandlad. Brukarvikt beror på rullstolens
brukarvikt.

Transport

Tillbud

Övrig

21

Utleverans

5

Teknik

40

Rekond

Intern

2016

Totalt antal
avvikelser

Avvikelser under september, totalt 40 stycken.

1

3

5

1

4

Nästa möte:
22 december 2016, klockan 10.00-11.30.
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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.

2016-11-24

Vid förskrivning av enkel scooter ska inte teknikerresurs
användas.
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