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Minnesanteckning Samverkansmöte
20171130
Tid och plats
2017-11-30 kl. 10.00–11.30, via Skype
Deltagare
Mats Lindmark, Kommunen
Eva-Marie Fellermark, Regionen
Ann-Cathrin Zakrisson, Kommunen
Eva Busk, Regionen
Karin Granbom, Kommunen
Inger Karkiainen, Regionen
Matias Lehtonen, Kommunen

För kännedom
Marit Persson, Regionen

Dagordning
1. Föregående minnesanteckningar
2. Upphandlingar
Personlyftar klart nytt avtal börjar gälla 1/12
Madrasser klart utom bäddmadrass kategori 2
Klar för annonsering: Manuella rullstolar, cyklar och sittvagnar
Påbörjade upphandlingar: Personlig vård och ramper
3. Patientlyft vid boende inom Äldre omsorgen.
Mobil personlyft skrivs på patienten men patienten har fortfarande
på sin hemadress och inte på Äldreboendet. Detta medför att hjälpmedlet är svårt att hitta vid besiktning. Rekommenderas att brukare
folkbokför sig på boendet där man bor.
4. Anpassning Cross
Vid beställning av speciell sitthöjd kan det bli problem vid ersättningskedjan då det kan skilja sig i vilka höjder det går att ställa in
just den produkten. Förskrivaren behöver vara uppmärksam på att
måtten kan bli lite olika. Mest viktigt vid sh. 36 som inte finns på
Cross 1. Göra ett tillägg på beställningsunderlag.
5. Transporter jul och nyår.
Orter som har leverans 1 ggr /vecka kommer att få sin leverans. Våra
egna lager kommer att få bunkra upp då dessa inte kommer att få
mer än en leverans. Luleå och Boden kan komma att få förändrade
leveransdagar på de fasta leveransställena.
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6.
Rollator Futura
Det finns fortfarande ca 85 rollatorer ute som ska bytas ut.
7. Personal
Det rör sig bland tekniker. Tekniker i Kiruna slutar vid årsskiftet och
i Gällivare finns en tekniker som är föräldraledig. Bemanningen från
Boden turas om att vara uppe i Gällivare.
Två nya tekniker anställs som ska utgå från Björkskatan Luleå f.om.
våren 2018. Rekond ifrån G-vare och Kiruna kommer till vidare ske
i Boden där man utökar med en personal.
8. Rapport från utredningsuppdrag Hjälpmedelsförsörjning Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård.
Svårigheter att hitta fakta, statistik för antal personer som kan vara
aktuell att skrivas ut under helger och hur många ”röda dagar” som
kan vara aktuell att räkna ut bemanning för.
9. Gamla minnesanteckningar
Det finns en länk som heter Arkiv under alla minnesanteckningardit ska gamla minnesanteckningar flyttas. Hur många år tillbaka går
man in och läser dessa? Det är OK från gruppen att äldre minnesanteckningar än de senaste två åren kan flyttas över till arkivet.
10. Avvikelser
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Totalt antal avvikelser under oktober månad är 26 st.

0

Nästa möte är den 21 december 2017 kl.10.00 – 11.30.
Inger
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Beslut
2017-04-27

OK att brukare eller anhörig själva kan ringa in o felanmäla. Det
ska dock så långt det är möjligt i första hand gå via förskrivare.

2017-03-30

Fråga om arbetsorder tas upp igen. Möte bokas med Kommunerna
i Luleå, Boden och Piteå där det är flest brukare.

2017-02-23

Rekommenderas att arbetsorder så långt det är möjligt ska gå via
förskrivare.

2017-02-23

Rekommendation att hämtning av hjälpmedel ska gå via förskrivare. Kundtjänst behöver kunna informera om var kund kan vända
sig. Viktigt att förskrivare lämnat information om vart och vem
man kontaktar då behovet av hjälpmedel upphört.

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 2016-10-27.
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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2016-11-24

Vid förskrivning av enkel scooter ska inte teknikerresurs användas. Innan detta kan börja gälla måste förskrivare fått se produkten.
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