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Inledning och protokollsjustering
§28 Justering av närvarolistan
Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut

1.

Närvarolistan fastställs

Inga representanter närvarande:
Hedemora kommun:
Ledamot Per Jansson (S)
Ersättare Britt-Inger Remning (M) har anmält förhinder
Malung-Sälen kommun:
Ledamot Carina Albertsson (S) har anmält förhinder
Ersättare Brita Sahlin (M) har anmält förhinder
Orsa kommun:
Ledamot Kerstin Ängeby (S)
Ersättare Bernt Westerhagen (C)
Vansbro kommun:
Ledamot Ulrika Gärds Forsberg (S) har anmält förhinder
Ersättare Annika Simm-Eriksson (C) har anmält förhinder
§29

Godkännande av dagordning
Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut

1.
§30

Godkännande av föreliggande dagordning

Protokollsjustering
Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut

1.

Sören Hellberg utses att efter ordföranden justera protokollet.
Justeringen ska vara klar senast 14 dagar efter sammanträdet.

Hjälpmedelsnämndens protokoll ska anslås på varje samverkande
kommuns anslagstavla senast två dagar efter att protokollet justerats, enligt
6 kap 30 § KL. Anslagstiden ska vara tre veckor - kopia av protokollet med
"anslagssida" e-postas till kommunernas officiella e-postadresser.
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Informations- och anmälningsärenden
§31

Information
Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut

1.

Informationen antecknas till protokollet.

Information lämnas om:
A) Diabeteshjälpmedel
Avdelningschef Carina Anteskog
Blodsockermätare är inget hjälpmedel som bör handläggs via
Hjälpmedelscentralen, det finns i dag redan ett vedertaget
förfaringssätt med gemensamt sortiment via upphandling inom
femklövern. Blodsockermätare förskrivs, tränas in och lämnas ut
direkt via Diabetesmottagning eller Vårdcentral.
Det är önskvärt att ledamöter i Hjälpmedelsnämnden får kännedom
om hur och vart de lyfter frågor från befolkningen om nytt
sortiment/nya innovationer då det gäller hjälpmedel som hanteras
liknande blodsockermätare.
Bilaga§ 31 A
B) Mässa Fokus Hjälpmedel 15-16 oktober, rapport.
Förvaltningschef Arne Thureson
Fokus Hjälpmedel vände sig till förskrivare och rehabpersonal.
Mässan hade sammanlagt över 1600 besökare, från Dalarna deltog
140-150 personer.
C) Information från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting)
Förvaltningschef Arne Thureson
-

-

SKL:s programberedning "Hur olika får det bli?"
Programberedningen anser att dagens skillnader mellan landsting
och mellan kommuner inte är godtagbara när det gäller vilka
hjälpmedel som kan förskrivas eller avgifternas storlek för den
enskilde. Samtidigt innebär dagens snabba utveckling inom
hjälpmedelsområdet att det inte är möjligt eller ens önskvärt att
genom reglering skapa en enhetlig praxis. Det är snarast en fördel
om det finns utrymme för att pröva nya hjälpmedel och olika
avgiftsmodeller.
Däremot är det viktigt att synliggöra landstingens och kommunernas
erbjudanden och avgifter så att brukare ska kunna jämföra hur dessa
ser ut. Webbtjänsten "Hitta och jämför hjälpmedel" är en databas
som bör kunna bidra till detta. Samtidigt underlättas diskussionen i
landsting och kommuner om vad som ska gälla. Man kan även
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överväga någon form av gemensamt högkostnadsskydd.
Beredningen efterlyser därför en fördjupad diskussion om vad kravet
på likvärdighet bör innebära inom hjälpmedelsområdet.
Slutsats: Det är inte godtagbart med stora skillnader i avgifter för
hjälpmedel. Dessa skillnader bör synliggöras och ett enhetligt
högkostnadsskydd utredas.
För övrig information se bilaga.

Bilaga§ 31 C

Vi har en grupp i medlemsrådet som tittar på avgifter i kommunerna.

§32 Nattillsyn
Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut

1.

Fortsatt diskussion på decembermötet om etiska aspekter och hur vi
går vidare.

Sammanfattning av ärendet.
Lennart Nilsson och Mårten Scherlund från Giraff Technologies AB
presenterar Giraffen.
"Med Giraff kan du besöka ett hem via Internet - lika säkert och
naturligt som om du vore där personligen. Du rör dig fritt i hemmet
med hjälp av en datormus och interagerar med de boende via
videokonferens."
(Källa: www.giraff.org)
Det är viktigt med diskussioner kring etiska aspekter. Det är också
viktigt att poängtera att Giraffen är ett stöd, inte en övervakning.
Roboten "Giraffen" finns i en träningslägenhet som används av
patienter med kognitiv funktionsnedsättning på Danderyds sjukhus,
mer info finns på www.ds.se/traningslagenhet .
Bilaga§ 32
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Sortimentsgrupper - Uppdrag och uppdelning
Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut

1.

Hjälpmedelsnämnden godkänner upplägget och fastställer att arbetet
med sortimentsgrupper kan fortsätta.

Sammanfattning av ärendet.
Hjälpmedelsverksamheten i Dalarnas län har tidigare arbetat med två
typer av grupper:
• Produktgrupper (6 st. grupper) vars uppdrag varit att i ett
länsperspektiv beskriva ny teknik och dess konsekvenser för
sjukvården samt ta fram förslag på riktlinjer.
• Sortimentsgrupper(14 st. grupper) vars uppdrag varit att i ett
länsperspektiv utvärdera upphandlat sortiment och komma med
förslag på vilka krav som ska ställas i upphandling.
För att minska antalet grupper är det nu inskrivet i
Hjälpmedelsnämndens avtal att det enbart skall finnas
Sortimentsgrupper. Medlemsrådet har tagit fram förslag på antalet
sortimentsgrupper och representationen i grupperna. Antalet grupper
är 14 st. Se bilaga - nu kompletterad med representation medicinsk
behandling . Uppdrags/ansvarsbeskrivning skall tas fram för de som
är representanter.
Bilaga§ 33

§34

lnformation/kontaktuppgifter/telefonnummer mm - gemensamt för
kommuner och landsting.
Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut

1.

2.

Att bjuda in Elisabeth Franson, hälso- och sjukvårdsdirektör, till första
mötet den 29 januari 2015 som även är en utbildningsdag för
nämnden.
Att kommunrepresentanterna tar med sig exempel på det som är
svårigheter i kommunikation eller ansvarsfördelning till nästa möte.

Sammanfattning av ärendet.
Önskvärt med en gemensam mall för att fylla i och en unison
plattform för att visa kontaktuppgifter.
På vissa kommuner finns inte rehabpersonal med i listan , detta
måste kompletteras.
Sören Hellberg föreslår att alla kommuner skulle ha en
funktionsbrevlåda och kanske även ett funktionsnummer där alltid
någon svarar.
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Ledarmötena vill ha mer information om gränsdragningen mellan
kommuner och landstinget vid kommunaliseringen av
hemsjukvården .

§35 Anmälan av delegeringsbeslut
Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut.

1.

§36

Inga delegeringsbeslut finns att anmäla.

Övriga anmälningsärenden
Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut

1.

Antecknar övriga anmälningsärenden till protokollet
A) Inkontinens hjälpmedel
Uppdaterat vårdprogram är under framtagande för landstinget och
kommuner, programmet är ute för godkännande. Det borde även
tas fram riktlinjer inom inkontinensområdet.
Ledamöterna vill veta vem tar beslut beträffande vårdprogram och
riktlinjer inom inkontinensområdet.
Det finns oklarheter i ansvaret för inkontinenshjälpmedel vid
växelvård och korttidsvård .

Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut

1. Att bjuda in Elisabeth Franson, hälso- och sjukvårdsdirektör, till första
mötet den 29 januari 2015 som även är en utbildningsdag för
nämnden.
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Beslutsärenden
§37 Riktlinjer hjälpmedel för att äta
Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut

1.

Fastställa riktlinjer för hjälpmedel att äta.
Hjälpmedelsnämnden Dalarna vill ha en uppföljning om ett år.

Sammanfattning av ärendet.
Riktlinje har tagits fram för den typ av hjälpmedel som innebär att en person
själv kan föra maten från tallriken till munnen. Mindre, smidigare apparater
börjar komma på marknaden. Dessa hjälpmedel är till för de personer som
saknar full rörlighet i armar och händer. Hjälpmedlet innebär att personen
själv kan styra takten och intaget av måltiden vilket innebär ökad självkänsla
och integritet. lnköpskostnaden av det hjälpmedel (Bestic) som visas på
mötet är idag 45 000 kr och hyreskostnad för ett nytt hjälpmedel är
ca 2 800 kr i månaden. Ett hjälpmedel av denna typ har testats hos brukare
med gott resultat.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Riktlinjer för hjälpmedel att äta.

Bilaga§ 37

§38 Sammanträdesplan för nämnden och arbetsutskottet 2015
Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut

1.

Fastställa sammanträdesplan för nämnden och arbetsutskottet 2015

Arbetsutskottet

Hjälpmedelsnämnden

Torsdag 5 mars
Kl. 09.00-12.00
Torsdag 7 maj
Kl. 09.00-12.00
Torsdag 27 augusti
Kl. 09.00-12.00
Torsdag 22 oktober
Kl. 09.00-12.00
Torsdag 26 november
Kl. 09.00-12.00

Torsdag 29 januari
OBS! Utbildningsdag
Kl 09.00-16.00
Torsdag 19 mars
Kl. 09.00-12.00
Torsdag 21 maj
Kl. 09.00-12.00
Torsdag 10 september
Kl. 09.00-12.00
Torsdag 5 november
Kl. 09.00-12.00
Torsdag 10 december
Kl. 09.00-12.00
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Protokollsjustering
Vid protokollet

Piret Ögren

Sören Hellberg

Justering

Justeringen har tillkännagivits på Landstinget Dalarna (Landstingshuset,
Vasagatan 27, Falun) och Dalarnas kommuners anslagstavlor.
Förvaringsplats för protokollet: Landstingshuset, Vasagatan 27, Falun .
Protokollet finns även tillgängligt på landstingets webbsida www.ltdalarna.se

;01~-l/-lf
Ans lagstid:

Nämndadministratör

31 A-

~ Landstinget

ILDIlHJÄLPMEDEL
DALARNA

Diabeteshjälpmedel
Hur man får tillgång till hjälpmedel för att göra
självtester av blodsocker vid diabetes.

DiabetesEndokrinmottagningen Falu lasarett:
• Glucosmätare för självkontroll är
upphandlade inom 5 klövern.
• Lämnas ut till patient via mottagning.
• Ett flertal sorter finns - för att kunna nå
individuella behov.
• Patienten äger hjälpmedlet.
• Hjälpmedlet återanvänds inte.
• Byts vid behov på mottagning eller
Vårdcentral.
• Små lager finns på varje enhet med
inriktning mot diabetes för att snabbt kunna
lämnas ut till patient med behov.
• Leverantörerna har möjlighet att visa ny
utrustning mellan upphandlingarna.
• Teststickor och andra tillhörande
förbrukningsartiklar är subventionerade
genom TL V* och förskrivs på
recept/hjälpmedelskort via apoteket.

!
Diabeteshjälpmedel

\

ILDIlHJÄLPMEDEL
~ Landstinget
DALARNA

• En studie har påbörjats i Falun där man
testar en ny typ av blodsockermätare.
Freestyle Libre
http://halsopanelen.se/freestyle-libre-abbott/

Inom primärvården:
• Primärvården har tillgång till samma
sortiment som Diabetes- och
Endokrinmottagningen genom
upphandlingen inom 5 Klövern men har valt
ett fåtal modeller som lämnas ut.
• Har inte kontrollerat om länets
Vårdcentraler har valt samma
modell/modeller.

Länk till TLV:
Tand- och Läkemedelsförmånsverket

http://www.tlv.se/Medicinteknik/
http://www.tlv.se/Medicinteknik/pris-ochsubvention-av-forbrukningsartiklar/

)
Diabeteshjälpmedel

I
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Nätverket förvaltningschefer m.fl.
2014-10-20--21

Håkan Vestergren
hakan.vestergren@skl.se

t

p

Sveriges
Kommuner
och landsting

Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL)
• Är en arbetsgivar- och
intresseorganisation.
• Driver våra medlemmars
intressen och erbjuder dem stöd
och service.
• Värnar lokalt och regionalt
självstyre.

1

f-Reception

En fråga om demokrati
SKL är en medlemsorganisation för kommuner,
landsting och regioner. Som arbetsgivar- och
intresseorganisation driver vi deras frågor och
erbjuder stöd och service.
Vi väcker frågor, agerar kraftfullt och bildar
opinion.
Vårt uppdrag är att ge kommuner, landsting och
regioner bättre förutsättningar för lokalt och
regionalt självstyre. Målet är att utveckla
välfärden.
Det är en fråga om demokrati.

Sveriges
Kommuner

och Landsting

Vårt uppdrag som
intresseorganisation
Omvärldsbevalming och analys
• Positionering och politiska
ställningstaganden
• Arbetet sker genom remisser,
utredningar, lobbying,
opinionsbildning och allianser.
• Resulterar i medlemsnytta.

Sveriges
Kommuner

och Landsting
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Politisk organisation
Revisorer

Kongress

Valnämnd

Styrelse
Arbetsutskott

Delegationer

Beredningar

Programberedningar

Förhand Ii ngsdelegation

Demokratifrågor

Hur olika får det bli

Revisionsdelegation

eSamhället

Ökat bostadsbyggande

Sjukvå rdsdelegation

Internationella frågor
Kultur och fritid
Primärvård och äldreomsorg
Samhällsbyggnad
Socialpolitik och individomsorg
Tillväxt och regional utveckling
Utbildningsfrågor

Sveriges
Kommuner
och Landsting

SKL:s programberedning "Hur olika får det bli?"
Programberedningen anser att dagens skillnader mellan landsting och
mellan kommuner inte är godtagbara när det gäller vilka hjälpmedel som
kan förskrivas eller avgifternas storlek för den enskilde. Samtidigt innebär
dagens snabba utveckling inom hjälpmedelsområdet att det inte är möjligt
eller ens önskvärt att genom reglering skapa en enhetlig praxis. Det är
snarast en fördel om det finns utrymme för att pröva nya hjälpmedel och
olika avgiftsmodeller.
Däremot är det viktigt att synliggöra landstingens och kommunernas
erbjudanden och avgifter så att brukare ska kunna jämföra hur dessa ser ut.
Webbtjänsten "Hitta och jämför hjälpmedel" är en databas som bör kunna
bidra till detta. Samtidigt underlättas diskussionen i landsting och
kommuner om vad som ska gälla. Man kan även överväga någon form av
gemensamt högkostnadsskydd. Beredningen efterlyser därför en fördjupad
diskussion om vad kravet på likvärdighet bör innebära inom
hjälpmedelsområdet.
- Slutsats: Det fö· inte godtagbm·t med st01·a skillnade1· i avgifte1·
jö1· hjälpmedel. Dessa skillnade1' böl' synliggö1'as och ett
enhetligt högkostnadsskydd un·edas.
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Sveriges
Kommuner
och Landsting

Typer av nätverk
1.

Nätverk vid SKL kopplade till LD- eller HSD-nätverken

2.

Öppna virtuella nätverk (utbyte via projectplace)

3. Övriga nätverk - fristående/självständiga
ex.: folktandv årdschef er, primärvårdschefer,jörvaltningschefer habilitering

Sveriges
Kommuner
och Landsting
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Nätverkens syfte -

LO- före ningen januari 2014

• LÄRAAV ANDRA

• Utgångspunkt är strategiskt viktiga områden de kommande åren
• Nätverk är bra - fler former behöver utvecklas
• Nuvarande nätverk är ofta stuprörsbetonade per område - mer
gränsöverskridande former behövs
• Skapa nya arenor för lärande och utveckling
• Nya former med tydligt utvecklingsfokus med t.ex.
temaseminarier - lärande seminarier med bred inbjudan bör
utvecklas

Sveriges
Kommuner

och U.ndsting

Nätverkens/ gruppernas uppdrag
• Ansvariga nätverk fastställer uppdrag och arbetsformer samt
följer arbetet via tex rapporter.
• SKL har roll som stöd, expert, sammankallande,
informationsförmedlare.
• Minnesanteckningar ska skrivas i alla nätverk.

Sveriges
Kommuner

och U.ndsting
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Representation i nätverken
• Ägar/finansiärperspektiv i förhållande till egen produktion måste
klargöras.
• Antal representanter bestäms av respektive nätverk.
• Stora regioner dubbel representation.
• Deltagare utses av respektive direktör.
• Bildande av arbetsgrupper ska godkännas av ansvarigt nätverk.

Sveriges
Kommuner
och U.ndsting

LO-föreningen "underställda" nätverk:
• Hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverket
• Ekonomidirektörsnätverket
• Personaldirektörsnätverket
• Informations/kommunikationsdirektörs-nätverket

Sveriges
Kommun~r

och Landsting
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Nätverk "under" Hälso- och sjukvårdsdirektörerna
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nätverk för ledning och styrning inom psykiatri
Kontaktpersoner sjukskrivningsfrågor
Processledare sjukskrivningsfrågan
Nationell patientenkät
Vårdbarometern
Nationell patientsäkerhet
Nationell samverkansgrupp kunskapsstyrning
Nätverk tillgänglighet
Nätverket för landstingens folkhälsochefer
Vårdvalsnätverket (primärvård och specialiserad vård)
Kontaktpersoner läkemedel
NLT (ordnat införande av läkemedel)
Tandvård
Sveriges
Kommuner
och Landsting

HS-direktörer forts.
Nätverk med koppling till HSd:
• ACG-nätverk
• Nätverk nationella taxan
• Samverkansnämndernas kanslier
• Öppna jämförelser hälso- och sjukvård
• Asylsjukvård
• EU-sjukvård
• Patientavgifter
• Standardisering
• SKL:s nätverk för att stärka barnets rättigheter
• Jämställdhetsnätverk
• Kvinnofridsnätverk

Sveriges
Kommuner
och Landsting
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Fristående nätverk:
-

Sveriges Folktandvårdsförening
Primärvårdsnätverket för chefer i egen regi
Patientnämnder (tjänstemän)
LfMt (medicinsk teknik)
Förvaltningschefer i habiliteringen

Sveriges
Kommuner
och Landsting

Nätverk (13 st.)

Nätverk kopplade till HI:

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Hjälpmedelschefer och Utvecklingsgruppen HMC
Syncentralschefer (drivs vidare som tidigare)
Föreningen för Sveriges hörselchefer (HI har anordnat årlig konferens)
Referensgrupp Hörsel (HRF tillsammans med Hörselbron tar konferens)
Funktionella b egreppsgruppen hörapparater (term bank, kan LfU ta över?)
Hjälpmedelstekniker
Barnhjälpm edelskonsulenter O<an fo1tsätta som tidigare)
Nikola (brev till LD-föreningen)
Alternativ telefoni (via Mfd?)
Visningsmiljöer (Micasa tar över)
Kognet (hjälpmedelskonsulenter, kognitiva hjälpmedel - Halland tar i år)
Sitnet (Nysam/ Helseplan tar över administration av nätverket? Tar konferense n)
Nätverk Omnet (omgivningskontroll - via Mfd?)

Sveriges
Kommuner

och Landsting
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Nätverken - SKL, dialogmöten jan 2014

./ Nätverk kopplade till LD- respektive HSD-nätverken initieras via dessa
./ Oavsett kommande status önskar/kan SKL ha visst utbyte med nätverket
./ SKL kan inte stötta nätverket i samma omfattning som HI gjo1t
./ Hj älpm edelschefsnätverket skulle kunna ta ansvar för flera av de övriga

,. . i.
Sveriges
Kommuner
och Landsting

Beslut i HSD-nätverket 25 september 2014
Kort sikt:
HSD-nätverket ställer sig bakom att:

- SKL stödjer ett nationellt nätverk av chefer för
hjälpmedelsverksamheterna i landstingen under 2015
Kommer att utse kontaktperson för nätverket
Kompletteras m ed representation från kommunerna (via Socialcheferna)
Uppdragsb eskrivning fastställs av HSD-nätverket

Långsiktigt mer tvärsektoriellt:
En inriktning mot mer integrerade nätverk bör undersökas, för att kraftsamla kring
prioriterade utvecldingsfrågor inom området digitaliserade välfårdstjänster,
hjälpmedel och välfärdsteknologi.
Kopplas till dessas roll i framtida utvecldingen inom hälso- och sj ukvl\rden,
~ _. ., .t
socialtjänsten och skolan,
bl.a. frågor om samverkan och framtida finansiering.
"'.Jt1 ~ ~

E

Sveriges
Kommuner
och Landsting
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Prioriterade frågor 2014
Framgångsrik skola
Unga till arbete
Bättre liv för sjuka äldre
Jämlik värd och hälsa
Kultur och fritid tillgänglig för alla
Digitala välfärdstjänster för alla
Brukare och patienter som aktiva medskapare
Sveriges Viktigaste Jobb
Kvalitetssäkrad välfärd
Stärkt lokal tillväxt och utveckling
Nyanländas etablering - en investering för framtiden
Välfärdens långsiktiga finansiering

Swedish Association
of local Authorities
etnd Regions

E-hälsa
Exempel på viktiga områden inom e-hälsa:

>
>
>

>
>

Gemensam informationsstruktur och terminologi
IT-stöd för uppföljning och verksamhetsutveckling, exempelvis nationella
kvalitetsregister, väntetider och tillgänglighet, patientsäkerhet och
vårdskador
Säker informationsförsörjning i vårdens processer och övergångar,
exempelvis Nationell patientöversikt
Kunskapsstöd till invånare och vårdpersonal
Invånares/patienters tillgång till information, exempelvis den egna
journalen eller läkemedelslistan

Sveriges
Kommuner
och Landsting
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Forts. eHälsa

Aktiviteter

SKL åtm· sig att unde1· 2014 stödja och vägledaför att uppnå
följande aktivitete1·:
Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digitala tjänster,
inklusive digitala trygghetslarm.
Mobil informationsåtkomst inom hemtjänst och hemsjukvård.
Initiera pilotprojekt i tre län avseende 1177.se samt det personliga kontot
"HälsaFörMig".
Upphandling säkerhetslösningar.
Upphandling NPÖ 2.0.
Samordna och utveckla kommunikation mellan lokal, regional och nationell
nivå för att sprida goda exempel.
Initiera och leda aktiviteter i nätverk på olika nivåer mellan kommuner,
mellan kommuner och landsting samt med enskilda utförare.
Samverka med Myndigheten för delaktighet och deras uppdrag avseende ehälsa.
Samtliga delprojekt är enförutsättningförframtidens vård- och
omsorgsarbete, som kräver smartare arbetssätt, ökat delaktighet, effektivare
processer, och så vidare. Iframtidenförutspås det dessutom bli stor
personalbrist inom vård och omsorg.
Sveriges
Kommuner
och Landsting

Digitalisering
SKL verkar för att utveckla framtidens e-samhälle.
Målen för e-samhället är att skapa en enklare vardag för
privatpersoner och företag, en smartare och öppnare förvaltning
som stödjer innovation och delaktighet och en högre kvalitet och
effektivitet i verksamheten.

>-

Strategi för c-samhällct
SKL bar tagit fram en strategi före-samhället som ska stödja utvecklingen av eförvaltning inom kommunal sektor.

>-

Skolans digitali">cring
SKL arbetar för att stödja och utveckla digitaliseringen av den svenska skolan.

>-

E-hälsa
SKL bar en samordnande och stödjande funktion i arbetet med att inf'ora e-bälsa.

>-

Medborgardialog
Arbete med demokrati och delaktighet genom digitala lösningar.

Sveriges
Kommuner
och Landsting
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Aktuellt i övrigt inom SKL

>

Hitta och jämför hjälpmedel
- Tema hjälpmedel på 1177.se (igång sedan juni 2014)
- Ny hjälpmedelsdatabas
- Utredning om konsumentprodukter (lämnat till Soc.dep. med förslag)

>
>

Kommentus AB - ramavtal digitala trygghetslarm
Elektronisk upphandling

Sveriges
Kommuner
och Landsting

Aktuellt i övrigt inom SKL

>

Pågår: Prioriterade frågor från 2015 (ej beslutade!)
Fortsatt "satsning" på insatser för de äldre - nytt:
- Vård och omsorg med stöd av digitala tjänster
- Kartläggning av nuläge - indikatorer

Mer jämlik vård och omsorg
- Utifrån rapport från programberedningen "Hur olika får det bli"
(Hjälpmedel ett av fokusområdena)

Sveriges
Kommuner

och Landsting
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Regeringsförklaringen

3 oktober 2014

- För personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga skapas möjlighet till flexjobb
- Personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet
att verka i vardagen på lika villkor vad gäller delaktighet
och tillgänglighet
- Ett nationellt regelverk och ett samlat huvudmannaskap
för hjälpmedel tas fram (AF + FK?)
- Den nya lagen om otillgänglighet som diskrimineringsgrund ses
över och breddas.
- Hinder för människors delaktighet i samhället ska
rivas. Det är en fråga om jämlikhet och rättvisa.
- Ett innovationsråd lett av statsministern inrättas.
Förutsättningarna för sociala och miljömässiga upphandlingar
ska förbättras i hela den offentliga sektorn

Sveriges
Kommuner
och Landsting

Forts. regeringsförklaringen

- Nationella kvalitetslagar för ordning och reda i välfärden införs i syfte
att förbättra kvaliteten och avsevärt begränsa vinsterna, samtidigt som
mångfald och valfrihet garanteras
- Privata alternativ i välfärden ska inte kunna göra vinst genom lägre
bemanning. En lagstiftning mot försäljningar till underpris tas fram
- Den tvingande lagen om vårdval i primärvården avskaffas
- Dagens nationella riktlinjer ska bli obligatoriska för att säkra en
likvärdig sjukvård
- En långsiktig kvalitetsplan för den svenska äldreomsorgen tas fram i
bred samverkan
- Ett samlat arbete i nära dialog med landets kommuner
påbörjas för att hitta organisatoriska, ekonomiska och
verksamhetsmässiga lösningar som tryggar en god välfärd i
landet. De landsting som så önskar ges möjlighet att bli regioner
- Förvaltningspolitiken och myndighetsstyrningen prioriteras upp.

Sveriges
Kommuner
och Landsting
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Tack!
hakan.vestergren@skl.se

Sveriges
Kommuner

och landsting

Hitta och jämför hjälpmedel
Organisation - utveckling
- Huvuduppdragstagare Stockholms läns landsting
- Utvecklingsleverantör invånartjänst
- Valtech • har utvecklat 1177.se, Hitta och jämför vård, Hitta och
jämför tandvård, Vårdguiden

- Utvecklingsleverantörer hjälpmedelsdatabas
- Västra Götalandsregionen • konfigurering och vidareutveckling
av Produktkatalogen

Sveriges
Kommuner

och Landsting
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Hitta och jämför hjälpmedel
Organisation - förvaltning
- Stockholms läns landsting kommer att förvalta

invånartjänsten

- Västra Götalandsregionen kommer att förvalta

hjälpmedelsdatabastjänsten
- Tjänsteförvaltning, drift och tekniskt support, kundservice
);>

OBS! Ägas av samtliga landsting och regioner via Inera

Uppdraget Konsumentprodukter
- Del i överenskommelse med regeringen - "hitta och jämför ... "
- Rapport från HI med förslag om kompletterande åtgärder

- Handbok för att hantera KP under nuvarande förutsättningar
- patientsäkerhetsriskanalys mm
- Koppling till 1177.se - kunna visa om så beslutas

15

Förslag från utredningen om KP
- Komplettera patientskadelagen avseende KP
- Se över Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska
produkter i hsjv (SOSFS 2008:1)
OK - uppdrag Sos!
- Frivillig försäkringslösning för sjukvårdshuvudmännen på motsvarande
sätt som läkemedelsförsäkringen
- En definition av begreppet hjälpmedel (?)
- Fristående webbtjänst KP

OK - uppdrag Mfd!

Myndighet får uppdrag utse förvaltare

·~

Sveriges

Kommuner

och Landsting

Mer inflytande på valet av hjälpmedel
"Hjälpmedelsutredningen" - ökad delaktighet och valfrihet
(SOU 2011:77)
Synpunkter från SKL:
- Konsumentprodukter, t. ex. ansvar och försäkringar?
- Upphandling - juridiska frågor?
- Uppdrag till Konkurrensverket
- Bättre information till brukare?
- Tema hjälpmedel på 11vse
- Hur kan man stötta och stärka förskrivare?
- Uppdrag till Socialstyrelsen
- Återanvändning? Andrahandsmarknad?
- Uppdrag till Socialstyrelsen

Sveriges

Kommuner
och Landsting
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Propositionerna

"Mer inflytande för den enskilde i valet av hjälpmedel"
(prop . 2013/14:67) samt " Patientlag"
- Lagrådsremissen - ändring efter synpunkter från SKL
- "likvärdiga" byts ut mot "olika"
- tillgängligt i egna landstinget
- landstingets/kommunens bedömning av patientens behov och
rimliga kostnader som styr
- Motsv. i patientlagen - ska vara tillgängligt i egna landstinget
- Frivillighet att införa fritt val med "eget ägande"
- Uppdrag till Sos tafram vägledning för service, underhåll,
reparationer, återlämnande och återanvändning

Sveriges
Kommuner
och Landsting

Mer inflytande på valet av hjälpmedel
);;;- Tillägg i Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och
Patientsäkerhetslagen (2010:659)
Trädde i kraft från 1juli 2014
);;;- Ny Patientlag - Träder i kraft från 1januari 2015
- Framgår tydligare att sjukvårdshuvudmannen ska erbjuda den enskilde
att välja hjälpmedel när det finns olika hjälpmedel tillgängliga inom
landstinget eller kommunen.
- Hjälpmedlet anses vara tillgängligt om sjukvårdshuvudmannens
tillhandahållande är förenligt med gällande upphandlingslagstiftning.
- Den enskildes val ska tillgodoses om det med hänsyn till den enskildes
behov och till kostnaderna för hjälpmedlet framstår som befogat.

Sveriges
Kommuner

och Landsting
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Regeringsuppdrag - blir omprövade?
Socialstyrelsen
}>
}>

}>

}>

}>

}>

Vägledning och webbaserad utbildning för förskrivare
Vägledning till huvudmännen - fritt val med s.k. eget ägande avseende
service, underhåll, reparationer m.m.
Stimulera landsting och kommuner att öka den enskildes inflytande vid
förskrivning av hjälpmedel
Se över föreskrifterna om medicintekniska produkter i hälso- och
sjukvården
Följa upp hur valfriheten av hjälpmedel inom landsting och kommuner
utvecklas
Utveckla statistiken på hjälpmedelsområdet

Myndigheten för delaktighet

Sveriges
Kommuner

och Landsting

S.k. äldreutredningen - nedlagd tills vidare!!!!!!!
Åtgärder för att främja äldres hälsa, trygghet och
självbestämmande (Kommittedirektiv, Dir. 2014:2)
-

Utveckla förutsättningarna för kommunernas och landstingens
förebyggande arbete så att detta arbete kan bli en mer integrerad uppgift
i all vård och omsorg om äldre

-

Säkerställa att insatser genomförs mer kostnadseffektivt än idag, i första
hand genom ökat användande av teknologi inom omsorgen

Uppdraget redovisas senast 15 december 2015

Sveriges
Kommuner

och Landsting
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årdproblem är personliga & universella

Åldrande befolkning

Ökad isolering,
hälsorisker

Vårdstrategier
utvecklas

AAL

giraff
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Giraff Technologies AB konfident iell

Giraffen - en hemvårdslösning

giraff
Giraff Technologies AB konfidentiell
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Stegen till succe
Planering
Identifiera rätt äldre profilen
Introducera Giraff till organisationen

lmplementaring
Utbilda hemtj änst och andra besökare
Inkluderar familj och vänner

Ekonomiska modeller
Förstå kommun kostnadsstruktur
Profil specifika äldreboenden

Stöd och "best practices"

Giraff-teamet hjälper till och
vägleder vid varje steg!

4

Uppmuntra att anvä nda Giraff

J

Mäta framgång

----·~

Giraff Techno logies AB konfidentie ll

ira:ff

Vikten av rörlighet inom hemvården
Professionella vårdgivare: "Det är lika viktigt att bedöma hemmet som
personen"
Många äldre kan inte använda ett tekniskt gränssnitt såsom en dator eller
fjärrkontroll
Många kan inte fys iskt komma åt en fast enhet när de behöver
~

Äldre med demens eller andra MCI uppfattar ofta inte icke-mobila
videolösningar som kommunikation i realtid
En fysisk enhet möjliggör en personlig relation
De med mer avancerade vårdbehov kräver "omedelbar närvaro"
Förmåga att snabbt reage ra på en äldres begäran
... eller en potentiellt akut situation
Inklusive nattliga besök (kräve r mörkerseende)
Nyckelfaktor för att utvidga självständigt boende hemma

Hemvårdsorganisationer efterfrågar integrerade administrationsverktyg

giraff
GiraffTechnologies AB konfidentiell
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Giraff speciellt effektiv i demensvården
Många demenssjuka kan inte använda Skype eller liknande verktyg
•

Uppfattar inte den andra parten som en verklig person

En fysisk enhet möjliggör en sådan förståelse
Mänskl ig höjd, stor display för ansikte
Fysisk rörelse, mänskliga gester
~

Tar bort bördan av ett användargränssnitt från vårdtagaren

~

Oberoende studier och forskning runt om i världen validerar Giraff
ISTC i Italien arbetar med MCl-patienter
L. Tiberio et al, "Assessing the tolerance of a telepresence robot in users with Mile/ Cognitive lmpairment," 1st
Workshop on Social Robotic Telepresence held af HRI 2011, March 2011.
EU Assistive Technology lnitiative "RemoDem" med NHS i UK
Giraff för att stödja personer med demens på landsbygden såsom Western lsles, Skottland
Dementia Collaborative Research Centre i Australien
Griffith University i Brisbane, med Giraff som första IT-verktyg i Australien för att stöc!ja demenssjuka

giraff
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GiraffTechnologies AB konfidentiell

Giraffs erfarenhet av hemvård i Europa
~

Vad säger de äldre
0

"Enkelt ! Jag tar bara emot besöket"
Käns la av kontroll och integritet

~

Vad säger vårdgivare
0

Anhöriga - ökad trygghet

0

Hemtjänst - "Händerna bakom ryggen"

° Kommun - kostnadsbesparingar

giraff
GiraffTechnologies AB ko nfidentiell
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Främsta dri kraften är kommunens ekonomi
Kommuner ser att Giraffen kan skjuta upp flytt till särskilt boende
Exempel:

Särskilt boende:
33,0 tkr/månad (genomsnitt)

Giraff alternativ hemvård:
19,0 tkr/månad hemtjänst vård (14 tkr är genomsnitt)

M

tkr/månad Giraff service

22,5 tkr/månad tota lt

Kommunens besparingar:

10,5 tkr/månad
Analysen har utvecklats genom dialog med Sveriges kommuner

giraff
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Användningsområden som vården sett
~

Fortsatt vård av anhöriga

~

Stöd till hemtjänst

~

Stöd till make/maka

~

Besök på korttidsenhet

~

Specialiserad vård
0

Sjukgymnastik

0

Demensvård

0

Stöd till personer med kognitiv funktionsnedsättning

0

Strokerehabilitering

giraff
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Giraff växer i hela
~

uropa

Vinnare av 2011 AAL "Mest Lovande"
Innovation Award
AAL

~

Vinnare av 4 stora EU-projekt för hemvård

~

Nästan 70 Giraffer används i 8 EU-länder
0

~

Mer än 100 vid slutet av året

Brännpunkt Hjälpmedelsinstitutet "Teknik för Äldre" konferenser

~ En av Sveriges "Top 20 Innovationer" under 2012
~

~

Västerås första kommun att formalisera
ML-teknik i sin hemtjänst

giraff
10

GiraffTechno logies AB ko nfidentiell

Giraffs mediauppmärksamhet i Sverige växer
Dagens Samhälle - oktober 2012

Gävle Arbetarbl adet - oktober 2012

GIRAFF HÅLLER KOL PÅ DE ÄLDRE
M
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Giraff kan bli din nya
hemtjänstpersonal
G äv l ~

Hemtj änsten mås te bli bätt r e på att använ da mo dem t ekt1ik. l<anske

kan ti ll och med vå rdrobota r vara något för Gävle. De l anse r Må ns
Mont eIl ( M) som har sl<r ivit en mot ion till kommunen.
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Och världen
USA - december 2012

Brisban e - december 201 2
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Giraffe robot aids dernentia sufferers
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A team o f Queensl;i;nd r= searcher s has fo und a
unique \ 'n'j t~ he lp pEcple living \~·i th d eme ntiil
s t;iy In co ntact \"J\th thelr frie n ds ;ind f.amlly.
lllore and more Australians 2re being diagnosed wi-.h
dementia. and fo r manyil. c an be a very lonely Ue,
patticc1arly il lheir reratt.-es cannot ...isil them
regu!Jrly.
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Jn response the researchers have created a mobile robot with an inbuilt camera, which can be used 10 se!
up videa car.s .bt:tv.-een i;eople wilh dementia and their loved ones
Pro:essar Wendy t.loyle from lhe Dementia CoUabora!ive ReseaJCh Centrl! says lhe giraffe.shaped robot.
named Gerry, is design~ t o facil.late Video cafls and has been described as "Sl-1-pe on wheels".

"'The girafl'e is quite tall l's quite 2 large robot and rts t1e2d is greater or lhe same size as a human tlead."
shesaid.
Professor J.ioyle says il 1'1ou!d be kept instde the hotne of a person with demenlia, bu! controlled reinotefy by
lheir re!atives
"For examp1e, they m:gtx.Jive in ttn: Gold Coast (and] their fami~/ member could bt: in Po?rth _They would can
in lo llle robot, wake the robot up, lhe- person with demenlia doesn1 nee::l to do anything al all,~ tle sa;a

'"The famly membt:r th en could dnve - lhrough the1r mvn camputer - drive l he giraffe actuaily lo 1he person's
bedsrde or rf they'rc: outsae in trle garden 10 cannec t directly v.i th lhem.~

Overwhelmingly positive

~fraff
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" Projekt" till " program"
~

Västerås stad har offentliggjort eHemtjänstprogrammet

~

0

Lösningar med IKT-stöd som del av standard äldreomsorg.

0

4 lösningar inklusive Giraff

Beprövade fördelar av IKT-stöd
° Kostnadsbesparingar
0

Bo hemma längre tid

0

Ökat deltagande av anhöriga

0

Bättre livskvalitet

Hemtjänst via
robot i Västerås

giraff
Giraff Technologies AB konfidentiell
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Framtiden är här
~

Giraffs lösning är prövad

~

Användare ser fördelarna för sociala kontakter

~

Vi vet hur man analyserar kostnadsbesparingar

~

Vi förstår kommunens process

~

Bara förtroende att gå vidare kvarstår
Maria Larsson
Barn- och äldreminister
Socialdepartementet

giraff
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Förslag 2014-10-17

DALARNA

LD HJÄLPMEDEL

Annelie Haglind, Carina Anteskog, Hanna Gullskog

SORTIMENTSGRUPPER
Grupperna utarbetar på uppdrag av Beredningsgrupp Hjälpmedel förslag till riktlinjer och
beskriver både hjälpmedel/produkter och ny teknik samt dess konsekvenser för hälso- och
sjukvården. De säkrar att sortimentet på bästa möjliga sätt tillgodoser patienternas/brukarnas
behov inom ramen för lagstiftning och ekonomi. Gruppernas arbete och sammansättning
utformas så att det bidrar till att vi har ett väl fungerande hjälpmedelssortiment.
LO Hjälpmedel utser representanter i samråd med Medlemsrådet.
LO Hjälpmedel är sammankallande.
Sortimentsgrupper:
•

Behandling och träning

•
•
•
•
•

Förflyttning
Förflyttning
Förflyttning
Förflyttning
Förflyttning

•
•

Kommunikation och Kognition
Larm och Omgivningskontroll

•

Kontinens

•
•

Personlig vård - antidecubitusmadrasser och sängar
Personlig vård - hygienhjälpmedel

•
•
•

Medicinsk behandling - lungsektionen
Medicinsk behandling - sömnlab
Medicinsk behandling - barnkliniken

•

Ortopedtekniska hjälpmedel

-

arbetsstolar och manuella rullstolar
cyklar
eldrivna rullstolar
gånghjälpmedel
personlyftar och överflyttningshjälpmedel

Referenspersoner behövs till vissa av ovanstående sortimentsgrupper i samband med
sortimentsurval vid upphandling. Dessa kallas in inför, ev under och efter upphandling för att ta
del av förskrivarna i Dalarnas synpunkter på befintligt sortiment, förmedla och ta ställning till nytt
avtalat sortiment samt att avveckla ej aktuellt sortiment.
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Sortimentsgrupp
Framtagande av regelverk

Referenspersoner
För att ta del av förskrivarna i Dalarnas
synpunkter på befintligt sortiment,
förmedla och ta ställning till nytt avtalat
sortiment samt att avveckla ej aktuellt
sortiment

Behandling och träning
Ansvarig: Annelie Haglind
Ansvarig hjälpmedelskonsulent: Helena Brahn
1 repr habilitering
1 repr specialistsjukvård somatisk
1 repr specialistsjukvård psykiatri
1 repr primärvård
1 repr kommun
1 tekniker HMC

Vid behov komplettera med fler
representanter

Förflyttning - Arbetsstolar och manuella
rullstolar
Ansvarig: Annelie Haglind
Ansvarig hjälpmedelskonsulent: Anna Jakobsson
1 repr habilitering vuxen
1 repr kommun hemsjukvård
1 repr kommun säbo
1 repr specialistsjukvård somatisk
1 tekniker HMC

Komplettera med
1 repr kommun
1 repr specialistsjukvård
1 förrådsarbetare HMC
Vid behov 1 hjälpmedelskonsulent
ansvarig för arbetsstolar

Förflyttning - Cyklar
Ansvarig: Annelie Haglind
Ansvarig hjälpmedelskonsulent: Helena Brahn
1 repr habilitering barn
1 repr habilitering vuxen
1 repr kommun
1 repr specialistsjukvård somatisk
1 tekniker HMC

Vid behov komplettera med fler
representanter

Förflyttning - Eldrivna rullstolar
Ansvarig: Annelie Haglind
Ansvarig hjälpmedelskonsulent:
1 repr habilitering
1 repr specialistsjukvård somatisk
2 repr kommun (1 glesbygd, 1 centralort)
1 tekniker HMC

Vid behov komplettera med fler
representanter
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Sortimentsgrupp
Framtagande av regelverk

Referenspersoner
För att ta del av förskrivarna i Dalarnas
synpunkter på befintligt sortiment,
förmedla och ta ställning till nytt avtalat
sortiment samt att avveckla ej aktuellt
sortiment

Förflyttning - Gånghjälpmedel
Ansvarig Annelie Haglind

Ansvarig hjälpmedelskonsulent: Sara Magnusson
1 repr habilitering vuxen?
1 repr kommun hemsjukvård
1 repr kommun SÄBO
1 repr primärvård
1 repr specialistsjukvård somatisk

Komplettera med
1 repr kommun
1 repr specialistsjukvård
1 förrådsarbetare HMC
1 tekniker HMC

Förflyttning - Personlyftar och
överflyttningshjälpmedel
Ansvarig Annelie Haglind

Ansvarig hjälpmedelskonsulent: Eva Hården
konsulent
1 repr specialistsjukvård, somatisk
2 repr kommun hemsjukvård
1 repr kommun SÄBO

Komplettera med
1 repr kommun usk
1 förrådsarbetare HMC
1 tekniker HMC

Kommunikation och Kognition
Ansvarig : Hanna Gullskog

Ansvarig hjälpmedelskonsulent: Agneta Lindvåg
Lantz
1 repr habilitering barn
1 repr habilitering vuxen
1 repr specialistsjukvård somatisk
1 repr specialistsjukvård somatisk(logopedi)
1 repr specialistsjukvård psykiatri
1 repr primärvård
1 repr kommun

Komplettera med
1 tekniker HMC

Larm och omgivningskontroll
Ansvarig : Hanna Gullskog

Ansvarig hjälpmedelskonsulent: Jenny Jansson
1 repr habilitering
1 repr specialistsjukvård somatisk
1 repr specialistsjukvård psykiatri
1 repr kommun hemsjukvård
1 repr kommun Säbo

Komplettera med
1 repr kommun biståndshandläggare
Ludvika
1 tekniker HMC
1 repr från neurologklin

3

Sortimentsgrupp
Framtagande av regelverk

Referenspersoner
För att ta del av förskrivarna i Dalarnas
synpunkter på befintligt sortiment,
förmedla och ta ställning till nytt avtalat
sortiment samt att avveckla ej aktuellt
sortiment

Kontinens
Ansvarig: Marie Ahlfors

I Nätverk och

referensgrupp finns

Personlig vård - Antidecubitusmadrasser och
sängar
Ansvarig Annelie Haglind
Ansvarig hjälpmedelskonsulent: Eva Hården
1 repr specialistsjukvård somatisk
1 repr kommun
1 repr kommun
1 repr kommun

Komplettera med
1 förrådsarbetare HMC
1 tekniker HMC

Personlig vård - Hygienhjälpmedel
Ansvarig: Annelie Haglind
Ansvarig hjälpmedelskonsulent: Sara Magnusson
1 repr habilitering
1 repr kommun hemsjukvård
1 repr kommun SÄBO
1 repr kommun

Komplettera med
1 repr primärvård
1 repr specialistsjukvård
1 förrådsarbetare HMC
1 tekniker HMC

Medicinsk behandling - Lungsektionen
Ansvarig: Carina Anteskog
1-2 repr sjukgymnastik beroende på inriktning
inhalator/ventilation
1 hemrespiratorsköterska
ev 1 distr sköterska primärvård astma/KOL
1 med teknisk ingenjör
Medicinsk behandling - Sömnlab
Ansvarig: Carina Anteskog
BMA sömnlab
1 med teknisk ingenjör

12

Medicinsk behandling - Barnkliniken
Ansvarig: Carina Anteskog
2 sjuksköterskor eller 1 läkare + 1 sjuksköterska
1 sjukgymnastiken
1 med teknisk ingenjör

4

Ortopedtekniska hjälpmedel
Ansvarig: Stina Backhans
1 representant primärvård
Representationen inte helt klar

I
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Rekommenderad förskrivare
Leg. Arbetsterapeut för grupp 1.
Leg. Arbetsterapeut i samråd med Leg. Logoped för grupp 2.
Kriterier
Användandet av hjälpmedlet ska vara regelbundet d v s vid minst en av dagens
måltider.
För grupp 1 (personer med olika typer av motoriska skador med nedsatt
arm/handfunktion) gäller:
Person med funktionsnedsättning som har stora svårigheter att:
•

självständigt föra maten till munnen

För grupp 2 (personer med olika typer av neurologiska skador där sväljsvårigheter
kan tillkomma) gäller:
Person med funktionsnedsättning som har stora svårigheter att:
•

självständigt föra maten till munnen

Mål med hjälpmedlet
Att möjliggöra för patient/brukare att
• självständigt kunna föra maten till munnen
• självständigt kunna styra i vilken takt maten intas
• självständigt kunna styra tuggans storlek
• aktivt delta i måltidssituationen utan assistans
Typ av hjälpmedel som kan förskrivas
Elektriskt eller manuellt hjälpmedel som möjliggör för en person att
överföra maten från tallriken till munnen.
Risk för personskada
Det finns viss risk för tillbud vid användning som kan orsaka personskada.
Det är viktigt att patienten/brukaren, närstående samt kringpersonal får ta del
av tillverkarens anvisningar. Det är vidare viktigt att hjälpmedlet samt eventuella
tillbehör används på det sätt som tillverkaren avser för att minimera risken för
handhavandefel.
Patienten/brukaren ska inte använda hjälpmedlet om denne har svårt att
svälja, att luta sig fram eller att hosta. Se definition grupp 2 där förskrivning ska ske i
samråd med leg logoped.
Kostnad för tillbehör förbrukningsdelar som betalas av patient/brukare
Nya förbrukningsartiklar såsom till exempel tallrik och sked betalas av
patienten/brukaren.
Råd i förskrivningsprocessen
Förutom kunskap om förskrivningsprocessen rekommenderas förskrivaren ha
kännedom om sortimentet samt kunskap om metoder för bedömning, utprovning och
uppföljning av hjälpmedlet.
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Behovsbedömning
Alla frågeställningar om hjälpmedel för att äta föregås av en behovsanalys.
Bedömning görs av behovets omfattning, regelbundenhet och dignitet.
För grupp 2 ska samråd ske med leg logoped för att utreda förmågan att
svälja.
För grupp 1 och 2 kan förskrivaren vid behov samråda med LO
Hjälpmedel/hjälpmedelskonsulent.
Med hänvisning till de risker som finns i samband med sväljsvårigheter,
rekommenderas patienten/brukaren att inte vara ensam vid måltiden.
Prova ut. anpassa och välja lämplig specifik produkt
Utprovning sker tillsammans med leverantör och hjälpmedelskonsulent.
Tänk på att patientens/brukarens sittställning påverkar användandet av hjälpmedlet.
Säkerställ därför att sittställning, sitt- och bordshöjd är optimalt i förhållande till
hjälpmedlet.
Instruera. träna och informera
Arbetsterapeut ansvarar för att informera, instruera och träna patient/
brukare, närstående och eventuell personal samt försäkra sig om att dessa har
förstått hur hjälpmedlet fungerar och används.
Arbetsgivaren ansvarar för att ny eller vid tillfället inte närvarande personal får
information om handhavandet av hjälpmedlet.
Tänk på att informera patienten/brukaren och/eller närstående att se över sitt
försäkringsskydd.
Uppföljning och utvärdering
För grupp 1 ansvarar leg arbetsterapeut för uppföljning i samband med förskrivningen
och därefter vid behov.
För grupp 2 ansvarar leg arbetsterapeut i samråd med leg logoped för
uppföljning i samband med förskrivningen och därefter regelbundet. Beakta att vid
progredierande sjukdomar försämras förmågan att svälja vilket påverkar
förmågan att använda hjälpmedlet. Uppföljning bör därför ske med täta
intervaller.

Leverantör av hjälpmedel och tjänster
LD Hjälpmedel enligt avtal med vårdgivaren.

Framtaget av: LD Hjälpmedel i samråd med Medlemsråd
Godkänd av: ...................... .

