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Tid:
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LD Hjälpmedel, Skomakargatan 20, Borlänge

Beslutande

Maja Gilbert Westholm (V), Ordförande, Landstinget Dalarna
Kenneth Dahlström (C), 1:e vice ordförande, Leksands kommun
Bernt Persson (S), 2:e vice ordförande, Mora kommun
Jan-Åke Andersson (S) , Avesta kommun
Christer Falk (S) , Falu kommun
Mats Jakobsson (S), Smedjebackens kommun
Britt Marinder (S) , Ludvika kommun
Solbritt Andersson (V) , Landstinget Dalarna
Fredrik Ollen (M), Rättviks kommun
Jan Wiklund (M) , Landstinget Dalarna
Irene Hornman (S) , Gagnefs kommun ersätter Anki Enevoldsen (C)
Britt-Inger Remning (M), Hedemora kommun ersätter Per Jansson (S)
Sören Hellberg (C), Borlänge kommun ersätter Barbro Hietala-Nordlund (S)
Ersättare

Kerstin Lundh (MP), Landstinget Dalarna
Föredragande

Arne Thureson, Förvaltningschef
Sekreterare

Piret Ögren , Nämndsekreterare
Övriga tjänstemän

Linus Nielsen, Verksamhetschef LD Hjälpmedel
Pernille Hallgren , Ekonomichef
Moa Nordlund , MAR, Borlänge, § 38 B
Monica Setterlund, chef hälso- och sjukvård , Gagnef, § 38 B
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Inledning och protokollsjustering
§35 Justering av närvarolistan
Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut

1.

Närvarolistan fastställs

Inga representanter närvarande:

Malung-Sälen kommun:
Ledamot Carina Albertsson (S)
Ersättare Brita Sohlin (M)
Orsa kommun:
Ledamot Kerstin Ängeby (S)
Ersättare Bernt Westerhagen (C)
Säters kommun:
Ledamot Iris Karlsson Rustas (S) har anmält förhinder
Ersättare Malin Hedlund (M) har anmält förhinder
Vansbro kommun:
Ledamot Ulrika Gärds Forsberg (S) har anmält förhinder
Ersättare Annika Simm-Eriksson (C) har anmält förhinder
Älvdalens kommun:
Ledamot Roland Dahlström (C) har anmält förhinder
Ersättare Arne Jönsson (S)

§36 Godkännande av dagordning
Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut

1.

Godkännande av föreliggande dagordning

§37 Protokollsjustering
Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut

1.

Britt-Inger Remning 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
§38

Information
Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut

1.

Informationen antecknas till protokollet.

Information lämnas om:
A) Nya patientlagen
Förvaltningschef Arne Thuresson
Bilaga§ 38 A
B) Hjälpmedels- och besöksavgifter, lägesrapport
Moa Nordlund (MAR, Borlänge) och Monica Setterlund (chef hälsooch sjukvård, Gagnef)
Kartläggning och förslag till gemensamma avgifter för hela Dalarna
och eventuellt ett gemensamt högkostnadsskydd håller på att arbetas
fram.
Bilaga§ 38 B
C) Lokaler
Förvaltningschef Arne Thuresson
LO Hjälpmedel planerar att hyra före detta Elgigantens lokaler i
Borlänge som ligger i samma byggnad som LO Hjälpmedel.
Anledningen till utökningen av lokaler är att vissa verksamheter som
LD Hjälpmedel har på Falu lasarett måste flyttas ut.
I samband med detta flyttas Samhalls rekondverksamhet (arbetar på
uppdrag av LO Hjälpmedel) från Säter till våra lokaler i Borlänge.
D) Projekt Rätt Pris, lägesrapport
Förvaltningschef Arne Thuresson
Arbetet med projektet fortsätter.
Tidplan:
Under2014
•

Beslut har tagits att priset på hyreshjälpmedel ska sjunka i takt
med att hjälpmedlet blir äldre.

2015-01-01
•
•

Ingen rabatt på försäljning och hyra, nettopris
Timpriset för konsulttjänst uppräknas med 2,8 %
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Under 2015
• Retursortiment (öka kostnadseffektiviteten)
• Projekt "Rätt Pris" slutförs

2016-01-01
• Ekonomisk livslängd= Teknisk livslängd
• Timpriset för konsulttjänst revideras
• "Rätt pris" införs
E) Upplägg av utbildningsdag för politiker i nämnden, 29 januari 2015
Punkter som bör vara med är: verksamhetsberättelse, nämndens
uppdrag, informera om att LO Hjälpmedel består av två förvaltningar,
lokalvisning, förskrivningsprocess, ekonomi, vad är på gång och en
historisk beskrivning.
Hälso-och sjukvårdsdirektören Elisabeth Franson bjuds in för att
informera om nuläget i överenskommelsen mellan landsting och
kommuner om hemsjukvården samt var olika beslut handläggs.
F) Nattillsyn
Förvaltningschef Arne Thuresson
Diskussion av etiska aspekter och hur vi går vidare.
Punkten Nattillsyn ersätts i fortsättningen med Välfärdsteknologin
eftersom området är mycket bredare.
Den nya tekniken kräver en snabb internetuppkoppling och därför är
det viktigt att bredbandsutbyggnaden i länet fortsätter.
Falu kommun har testat fjärrtillsyn med kamera i hemtjänsten,
slutrapporten bifogas.
Bilaga§ 38 F

§39 Anmälan av delegeringsbeslut
Inga delegeringsbeslut finns att anmäla.

§40 Övriga anmälningsärenden
Inga övriga anmälningsärenden.
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Bes/utsärenden
§41

Resultathantering 2014
Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut

1. Fastställa resultathantering 2014 enligt förvaltningschefens förslag
nedan.
Sammanfattning av ärendet.
Prognosen för 2014 är att förvaltning 86 (Hjälpmedel Dalarna) får ett
överskott på 2,5 miljoner kronor. Förvaltningschefen föreslår att 1,5 miljoner
återbetalas till respektive kommun och landstinget i proportion till nyttjandet
av LO Hjälpmedel. I detta avseende räknas totalt fakturerat belopp som bas
för beräkning av respektive parts andel. Resterande belopp disponeras för
strategiska verksamhetsutvecklande insatser enligt nedan.

1.

Öka utbildningsinsatser mot förskrivare inom kontinensområdet samt
följa upp utfallet av insatserna.

2.

Att starta projekt inom välfärdsteknologin.

3.

Att slutföra projektet "Rätt Pris".

De olika insatsområdena enligt ovan utvärderas och informeras till nämnden
kontinuerligt under 2015.
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§42 Verksamhetsplan och budget 2015
Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut

1. Fastställa verksamhetsplan och budget 2015.
Ordförande tillsammans med förvaltningschef LO Hjälpmedel konkretiserar
målen i verksamhetsplanen för 2015.
Ekonomichef Pernille Hallgren presenterar budgeten 2015 och förtydligar
vad som ingår i kostnadsposten "Övriga kostnader".
Hjälpmedelsnämnden vill i fortsättningen att övriga kostnader specificeras
i budgetunderlaget.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Hjälpmedel Dalarnas verksamhetsplan 2015-2018 Bilaga § 42 a)
b) Budget 2015

Bilaga § 42 b)

§43 Arbete med Hjälpmedelspolicy
Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut

1. Arbeta fram en ny gemensam Hjälpmedelspolicy för kommuner och
landstinget.
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Protokollsjustering
Vid protokollet

Pire( Ogren

<

&}~ ·1;JdlCnJ«~~\

rt Westholm

Britt-Inger Remning

V

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
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Landstinget

Patientlagen ur patientens perspektiv

DALARNA

Syftet med den nya patientlagen är att:
• Stärka och tydliggöra patientens ställning.
• Främja patientens integritet, självbestämmande
och delaktighet.
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Landstinget
DALARNA

Vad är nytt?

• Patientlagen innehåller dels nyheter men även ett stort antal
bestämmelser om patientens ställning som redan i dag återfinns
i andra lagar. Detta gäller främst hälso- och sjukvårdslagen och
patientsäkerhetslagen.
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Landstinget
DALARNA

Här finns det nyheter

Patientlagens kapitel:
1. Inledande bestämmelser (lagens syfte, målet med hälso- och sjukvården)
2. Tillgänglighet (hälso- och sjukvården ska vara lättillgänglig, vårdgaranti)

3. Information (vad och hur patienten ska få information)
4.Samtycke (ingen vård utan samtycke)
5. Delaktighet (patientens vilja en förutsättning för delaktighet)
6. Fast vård kontakt och individuell planering (möjlighet till fast vårdkontakt)
7. Val av behandlingsalternativ och hjälpmedel (om möjlighet att välja behandling)

8.Ny medicinsk bedömning (rätt till second opinion)
9. Val av utförare (fritt val av öppenvård i landet)
1O.Personuppgifter och intyg
11.Synpunkter, klagomål och patientsäkerhet
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Landstinget
DALARNA

lnformationsplikten förtydligas och utökas
Patienten ska få information om:
1. sitt hälsotillstånd,
2. de metoder som finns för undersökning vård och behandling,
3. de hjälpmedel som finns för personer med funktionsnedsättning,
4. vid vilken tidpunkt han eller hon kan förvänta sig att få vård,
5. det förväntade vård- och behandlingsförloppet,
6. väsentliga risker för komplikationer och biverkningar,
7. eftervård, och
8. metoder för att förebygga sjukdom eller skada.
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Landstinget
DALARNA

Patienten ska även få information om:
1. möjligheten att välja behandlingsalternativ, fast läkarkontakt samt
vårdgivare och utförare av offentligt finansierad hälso- och sjukvård,
2. möjligheten att få en ny medicinsk bedömning och en fast vårdkontakt,
3. vårdgarantin, och
4. möjligheten att hos Försäkringskassan få upplysningar om vård i ett annat
EES-land eller i Schweiz .
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Landstinget

•

DALARNA

Individuellt anpassad information
• Information ska anpassas till patientens ålder,
mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och
andra individuella förutsättningar
• Vårdpersonal ska så långt som möjligt försäkra
sig om att patienten har förstått innehåll och
betydelse
• Information ska lämnas skriftligt om det behövs
eller efterfrågas
• Om det är lämpligt ska informationen lämnas till
närstående
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Landstinget
DALARNA
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Information 1177.se

1177.se Vårdguiden
Tusentals kvalitetssäkrade medicinska artiklar om olika
sjukdomar, besvär, undersökningar och behandlingar.
Visst material på andra språk
Barnavdelningen - tecknade filmer för barn inför
sjukhusbesök eller tandläkarbesök. Även på engelska,
spanska och arabiska.

E-tjänster på 1177.se/ Mina vårdkontakter
Inloggning via e-legitimation eller lösenord krävs.

1177

VÅRDGUIOEN

\

I

I

lnformatlonoch
tJansler för din
hälsa och vlrd
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Landstinget

Delaktig patient
)
ökad kvalite i vårdinsatsen

DALARNA

Titta tillsammans med patienten
på lämplig information på 1177 .se
Då har patienten möjlighet att i
lugn och ro läsa samma
information även efter besöket.
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Landstinget
DALARNA

Samtycke och delaktighet

• Hälso- och sjukvård får endast ges om patienten samtycker.
• Samtycke till fortsatt vård kan när som helst tas tillbaka.
• Om en patient avstår från viss vård och behandling ska
information ges om vilka konsekvenser det kan få.
• Hänsyn tas till patientens önskemål och förutsättningar.
• Närstående ska få möjlighet att medverka om lämplighet,
sekretess eller tystnadsplikt inte hindrar detta.
• Nödvändig vård får ges vid akut fara om patientens vilja inte kan
utredas.

I

/

.. t•

\

lala~::!·' Välja öppen vård i andra landsting
• Hemlandstinget bekostar vården, ej resor och uppehälle
• Om hemlandstinget eller vårdlandstinget har remisskrav så
krävs remiss, remiss kan utfärdas i vårdlandstinget.
Hemlandstinget betalar.
• Vårdgaranti endast i hemlandstinget
• Utomlänspatienter ska behandlas på samma sätt som
inomlänspatienter, det medicinska behovet avgör
prioriteringen
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Landstinget
DALARNA

Listning i andra landsting

• Möjlighet att välja vårdcentral "lista sig i annat landsting" från 1 januari 2015.
• Listning i annat län ger inte förtur till vård. Det medicinska behovet styr.
• Patienter från andra län bekostar själv resor.
• Patienten betalar vårdlandstingets taxa. Högkostnadsskydd gäller även i ett
annat landsting eller region.
• Utomlänspatienter har samma rätt som inomlänspatienter att välja fast läkaroch vård kontakt.
• E-tjänster i Mina vårdkontakter gällande primärvård är bara knutna till
hemlandstinget.

..

• Primärvårdens uppdrag omfattar även patienter som inte är listade .
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Landstinget
DALARNA

Ny medicinsk bedömning
• Patienter med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller
skada ska få möjlighet till en ny medicinsk bedömning i valfritt
landsting.
• Om den nya bedömningen leder till förslag om annat
behandlingsalternativ ska patienten få denna behandling om den
överensstämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet.
• Kostnaden för den nya behandlingen ska vara skälig.
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Landstinget
DALARNA

Barns bästa är vägledande
• Barn ska få möjlighet att uttrycka sin
inställning till den aktuell vården eller
behandlingen
• Barns delaktighet ska underlättas
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Landstinget
DALARNA

Arbetet i Landstinget Dalarna
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbetsgrupper som arbetar från olika perspektiv.
Kontaktperson/samordnare finns.
Följer det nationella arbetet som pågår tex 1177 Vårdguiden.
Internt information läggs ut på samlingssida på Navet.
Extern information läggs ut på samlingssida på externwebben.
Information till olika grupper via personer i arbetsgrupperna.
Divisionschefer ansvarar för information i sin ledningsgrupp.
Verksamhetschefer ansvarar för information i sin ledningsgrupp.
Första linjens chefer ansvar för information till medarbetarna.
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Landstinget
DALARNA

Kontaktuppgifter
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Landstinget
DALARNA

Läs mer om lagen

Externt
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AVGIFTER FÖR HJÄLPMEDEL
OCH BESÖK
Förslag för Dalarnas kommuner
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ARBETSGRUPPEN

o Monica Setterlund, chef hälso- och
sjukvård, Gagnef
o Helena Sandberg, MAR, Falun
o Ingegerd Nygårds, chef
Primärvårdsrehab, Falun
o Moa Nordlund, MAR, Borlänge

1

UPPDRAG

o Ta fram förslag till gemensamma avgifter
för Dalarnas kommuner som också i
största möjliga mån samspelar med
landstingets avgifter
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AVGIFTER FÖR PERSONER UNDER 20 ÅR

o Barn och ungdomar under 20 år
betalar varken hjälpmedels/förskrivningsavgift eller
besöks avgift.

,,
j.
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•
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HJÄLPMEDELSAVGIFT
(FÖRSKRIVNINGSAVGIFT)

Ordinärt boende
o 150 kronor per komplett hjälpmedel,
utanför maxtaxan
o Kostnadsfritt vid behov av byte vid
uppföljning inom 4 veckor oavsett
förskrivare
o Ny utprovning - ny avgift
o Tillbehör efter utprovning enligt
landstingets riktlinjer

•

~
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LANDSTINGETS HJÄLPMEDELSGUIDE
Länk:
Hjälpmedelsguiden - Landstinget Dalarna

•
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HJÄLPMEDELSAVGIFT
(FÖRSKRIVNINGSAVGIFT)

Särskilt boende
o 50 kronor/månad utanför maxtaxa
o Ingen avgift för personer på LSS/psykiatriboende

'·
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HöGKOSTNADSKYDD

"
Nej , inte i dagsläget.
Svårt att administrera utan gemensamma system.
Svårt att fördela pengar från "högkostnadskonto" .
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BESÖKSAVGIFT, HEMBESÖK

Ordinärt boende
o 150 kronor/besök av sjuksköterska,
arbetsterapeut,
sj ukgymnast/fysiotera pe ut,
undersköterska med uppgifter inom
hemsjukvård
o Dock max 450 kronor i månaden
o Ingår i maxtaxa

•.
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BESÖKSAVGIFT, HEMBESÖK

Särskilt boende
o 150 kronor/besök av sjuksköterska,
arbetsterapeut,
sjukgymnast/fysioterapeut,
undersköterska med uppgifter inom
hemsjukvård
o Dock max 450 kronor/månad
o Ingår i maxtaxa

•
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FÖRSÄLJNING FRÅN EGENANSVARSLISTA

Ordinärt boende
o Ja, till faktisk kostnad
o Det LDH tillhandahåller faktureras
patienten av LDH

FÖRSÄLJNING FRÅN EGENANSVARSLISTAN

Särskilt boende
o Ej försäljning men tillhandahålls
o Ingår i månatlig hjälpmedels/förskrivningsavgift

•
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DÄCK OCH SLANG

Ordinärt boende
o Enligt landstingets avgifter (se
Hjälp medelsguiden)
Särskilt boende
o Enligt landstingets riktlinjer, men avgift
kan tas av kommunen

•

CYKLAR

Ordinärt boende
o Hyra 150 kronor/månad, ingen
hjälpmedels-/förskrivningsavgift
eller
o Enligt landstingets riktlinjer: 15 % av
basbeloppet betalas av patienten
Särskilt boende
o Ingen avgift

•
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ELRULLSTOL

Dagligt bruk, primär förflyttning
o Hjälpmedels-/förskrivningssavgift 150
kronor i ordinärt boende, ingår i månatlig
hjälpmedels-/förskrivningsavgift i särskilt
boende
Övrig användning
o 150 kronor/månad
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TENS

Ordinärt boende
o Hjälpmedels-/förskrivningsavgift 150
kronor
o TENS-apparaten kan köpas loss efter 6
månader till en kostnad av 800 kronor,
annars tillbaka till förskrivaren
Särskilt boende
o Ingår i månatlig hjälpmedels/förskrivningsavgift

8

PALLIATIV VÅRD I LIVETS SLUTSKEDE

Ordinärt och särskilt boende
o Ingen avgift för hembesök eller
hjälpmedel oavsett om man är inskriven i
palliativa teamet eller ej

VAD TYCKER NI?

9

FpfLUN
Omvårdnads förvaltningen
Carina Andersson

2014-11-17

Slutrapport pilotprojekt Fjärrtillsyn med kamera
Bakgrund
Hemtjänsten i Falu Kommun ger service och omvårdnad till ca 1100 kunder. Ett 20-tal
hemtjänstgrupper som utför beviljade insatser både på dagen och på natten . En av insatserna är
tillsyn. Varje natt så gör nattpatrullerna i Falun ca 400 besök varav ca 160 till 170 besök är
tillsynsbesök. Kunderna behöver sin tillsyn för att känna trygghet men en del ligger vakna och
inväntar besöket och andra vaknar och kan inte somna om . Ny teknik finns nu för att kunna göra
fjärrtillsyn via kamera och som kan ske både i eget boende och vid behov på särskilt boende.
Fjärrtillsyn ska ses som ett komplement och inte en ersättning till den vanliga hemtjänsten och vara
en valmöjlighet för kunden. Den ska utformas utifrån individens behov, självbestämmande, integritet
och ge trygghet. Detta i enlighet med omvårdnadsnämndens värdegrund.
En av de stora utmaningarna inom äldreomsorgen i framtiden är att kunna tillgodose kundernas
behov då det kommer att saknas undersköterskor. Det är personer 80 år och äldre som har de största
behoven av vård och omsorg och den åldersgruppen kommer att enligt prognosen öka med ca 500600 personer inom en 10-årsperiod i Falun till ca 3600 personer. Det kommer även vara många
undersköterskor som går i pension och det är en väntad brist på möjliga nyanställningar. Här behöver
tekniken komma in för att klara framtida behov.
Fjärrtillsyn via kamera är en av de tekniska lösningar i det som nu kallas E-hemtjänst.
E-hemtjänst är ett samlingsnamn för informationsteknik som ska underlätta för äldre och
funktionshindrade som är i behov av hjälp i hemmet.
Andra delar som ingår i E-hemtjänst är Robot, (tex giraff), Text- och bildmeddelande (tex lppi)och fast
bildtelefoni. Som ett steg görs nu ett pilotprojekt med fjärrtillsyn.

Syfte
Att testa ett alternativ och komplement till fysiskt tillsynsbesök
Att testa ny teknik i vård- och omsorg

Mål
Omvårdnadsnämnden ska kunna erbjuda ett alternativ och komplement till fysiskt tillsynsbesök i
form av fjärrtillsyn med kamera.
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Test av fjärrtillsyn
En förfrågan gick ut till de leverantörer av IT-stöd, som omvårdnadsförvaltningen har avtal med, om
de kunde tänka sig att leverera utrustning till fjärrtillsyn med kamera under en testperiod. Två av
leverantörerna Care Tech och Tunstall svarade ja på frågan och det är deras utrustning och
programvara som nu testats. Det finns ytterligare någon leverantör på marknaden och att deras
utrustning fungerar på liknande sätt har vår omvärldsspaning visat.
En arbetsgrupp bestående av representanter för biståndsenheten, trygghetscentralen, IT-enheten,
Kommunal och KPR har träffats regelbundet. Arbetsgruppen har bl a tagit fram dokument som,
informationsblad för kund och anhöriga, samtyckesblankett, genomförandeplan, riskanalys och
kommunikationsplan mm. Kommunjuristen har varit rådgivande i vissa juridiska frågor och för att
säkerställa att vi följer gällande lagstiftning för att kunna ge fjärrtillsyn med kamera.
Båda leverantörerna har vid ett personligt besök i Falun visat hur utrustningen ska kopplas ihop och
även utbildat i programvaran både för användarna som ger tillsyn och för systemadministratörer. I
testet ingick från starten 3 st kameror från respektive leverantör. Det var till en början svårt att få
kunder då kontakten med kunderna enbart skulle ske genom biståndshandläggarna . Efter kontakt av
systemadministratörer/installatörer från IT-enheten direkt med gruppledare ute i hemtjänsten och
nattpatrullerna så var det flera kunder och deras anhöriga som tyckte att fjärrtillsyn var ett bra
alternativ på tillsyn för dem. En kund i särskilt boende har även ingått i piloten.
Då det är ny teknik som testats så har det även varit en del problem med tekniken under piloten. Det
har varit problem tex med SIM-kort som slutat fungera, åskväder som slagit ut både en kamera och
två modem, problem med täckning vilket lett till test även av olika operatörer. Dessa faktorer gjorde
att beslut fattades att ytterligare två kameror från respektive leverantör skulle tas i drift under
hösten.
Det är totalt 10 kunder som provat fjärrtillsyn under pilotprojektet. Hur länge de använt kameran
beror på hur deras behov sett ut. Det är allt ifrån någon vecka till hela testperioden. Det är främst
personer som har tillsyn på natten och som bor i eget boende som fått pröva fjärrtillsyn. En kund
som haft många tillsynsbesök över hela dygnet har även under några månader haft fjärrtillsyn dagtid.
Även en kund i särskilt boende har ingått i testet och det har fungerat lika förutom att här är det
nattpersonalen på boendet som utfört fjärrtillsynen . Det är trygghetscentralen som utfört
fjärrtillsynen till kunderna i eget boende. Fjärrtillsynen har inrymts i trygghetscentralens vanliga
verksamhet och med befintlig bemanning.

Hemma hos kund
Systemadministratör/installatör har bokat tid för hembesök, informerat kund och anhöriga utfört
visning och installation av kamera . Där har man gått igenom informationsblad, samtyckesblankett
och genomförandeplanen vilka sedan undertecknats av båda parter. Därefter har
kamerautrustningen monterats och trygghetscentralen har testat att kameran fungerat och är riktad
rätt. Utifrån genomförandeplanen så har de överenskomna tidsspannen för tillsynen lagts in i
programmet.
Den utrustning som finns i hemmet hos kunderna är en nattkamera och ett mobil bredband.
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Hos de som utför fjärrtillsyn
Det är trygghetcentralen som gett fjärrtillsyn till kunderna i eget boende och efter den
överenskommelse som gjorts i genomförandeplanen. I särskilt boende är det nattpersonalen på det
boendet som gett fjärrtillsynen. Har det varit något problem med tekniken har trygghetscentralen
ringt nattpatrullen som utfört fysisk tillsyn.
Den utrustning som finns på boendet och trygghetscentralen är ett program som finns installerat på
deras datorer.

Säkerhet
Det är endast behöriga användare som kan ge fjärrtillsyn och vid överenskomna tillfällen.
Behörigheten läggs upp av systemadministratör efter att ansvarig chef lämnat en
behörighetsanmälan.
Uppkopplingen sker via streaming och ingen inspelning sker. Det är en envägskommunikation och
kommunikationen sker krypterat. Det går sedan via en logg att se vem som gett tillsynen och när.

Utvärdering
Utvärderingen är gjord i form av intervju med kund och anhöriga utifrån ett frågeformulär samt en
enkät till biståndshandläggana och till de medarbetare på trygghetscentralen och natten i det
boende där fjärrtillsyn testats. Vi har tagit del av Hjälpmedelsinstitutets utvärderingsfrågor då de
hjälpte Västerås stad med deras utvärdering. Frågorna är sedan anpassade till Falun och denna pilot.
Det är 5 kunder av de 10 som deltagit i projektet som kunnat svara på utvärderingsfrågorna. En kund
har sagt nej till att svara på frågor. Svarsfrekvensen beror på att några kunder har flyttat till vård- och
omsorgsboende eller avlidit. Frågorna vi ställt rör områdena information, teknik, trygghet, sömn,
nöjd het, förväntningar och om framtiden.
Kunderna upplever att de fått tillräcklig information, är mycket nöjd, känner trygghet, har ganska god
eller mycket god sömn, deras förväntningar har uppfyllts ganska mycket eller helt och hållet. Alla ha
fjärrtillsyn kvar och har även önskemål om fjärrtillsyn även på dagen och om de larmar via
trygghetslarmet.
Anhörigas svar överensstämmer med kundernas och de vill alla ha fjärrtillsyn med kamera kvar.
Personalen som svarat och som ger tillsyn är positiva och tycker att det fungerat bra. Det är dock en
viss skillnad i gränssnitt och inloggning mellan de båda leverantörernas lösningar.
Biståndshandläggarna ser att fjärrtillsyn är ett bra alternativ och komplement till personligt besök
och där fjärrtillsyn ibland kan tillgodose kundens behov bättre än personligt besök och de känner sig
ganska eller mycket trygg med att bevilja fjärrtillsyn.
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Ekonomi
Att införa e-hemtjänst är förstås förenat med kostnader. Det är både engångskostnader i samband
med införandet och driftskostnader. I piloten har vi hyrt utrustning från leverantörerna och betalat
enmånadskostnad på ca 1000 kr/kamera och då har detta inkluderat både support och utbildning.
Det kan vid en upphandling bli nya prisuppgifter. Installation av varje kamera med visning har sedan
tagit ca 2 tim/ kamera.

Kostnadsminskningar
Tillsynsbesök är oftast korta besök på 5-10 min medan restiden för varje besök kan vara 15-20
minuter och ganska mycket tid går åt till transporter. Att fjärrtillsyn kan generera mindre resor får
positiva effekter även på miljön.
Att ge tillsyn med kamera kan också vara effektivare men med bibehållen kvalitet för kunden. Detta
kan då även innebära att personalen kan ge flera tillsynsbesök.
Vi har beräknat den minskade tiden för transport från att en insats avslutas i hemmet och till ny
insats påbörjas hos nästa kund och att det åker 2 undersköterskor i alla bilar utom en.
Beräkningarna är gjorda utifrån en snittkostnad per månad under piloten. Tid och resor är beräknade
utifrån antal dagar och antal besök som kunderna haft under projektet.

Arbetstid
Resor
Totalt

Antal
167 tim/mån
40 mil/mån

Pris
270 kr/tim
26,37 kr/mil

10 st

2 tim

a 270 kr/tim

Totalt
45090 kr/mån
1054 kr/mån
44036 kr/mån
10000 kr/mån
5400 kr/installation

Utvecklingsdelar
Både kunder och trygghetscentralen har uttryckt önskemål om att kunna kombinera trygghetslarm
och fjärrtillsynen med kamera då de kunder som har båda insatserna larmar. Kunderna som framför
detta tycker att det skulle kännas tryggare om trygghetscentralen både kan se och prata med dem då
de larmar. Trygghetscentralen anger samma skäl.
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Resultat
Piloten fjärrtillsyn med kamera har fallit väl ut och vi har uppfyllt syftet att testa ett alternativ och
komplement till fysiskt tillsynsbesök samt att testa ny teknik i vård och omsorg.
Kunderna i projektet har fått tydlig information om att de är försökspersoner och att vi testar ny
teknik. Det har varit en del tekniska problem, åskväder, dålig täckning där vi som jobbat med piloten
tillsammans med leverantörerna dragit en hel del lärdomar. De gånger då det varit tekniska problem
och det inte gått att ge fjärrtillsyn så har nattpatrull och nattpersonal gått in och gett fysiska besök.
De kunder som deltagit är mycket nöjda och kommentarer som att "nu får jag sova på nätterna", "ni
får inte ta bort kameran för då vill jag köpa den", "jag känner mig trygg nu" kommit helt spontant.
Även anhöriga är mycket positiva och kan själva tänka sig att använda fjärrtillsyn med kamera.
Anhöriga har både fått information och blivit inbjudna att vara med vid installationen och se hur det
fungera r och vet vad fjärrtillsyn innebär. Under piloten har tillsynen varit gratis för kunderna.
Trygghetscentralen har utfört tillsynen i den vanliga verksamheten och med befintlig bemanning
under projektet. Med det antal tillsynsbesök och antal kunder i projektet har det fungerat bra men
här finns ju en gräns för hur många kunder de kan klara med nuvarande bemanning.
Det visade sig även att fjärrtillsyn på dagen fungerade bra och att behov av tillsyn även på dagen kan
utföras med fjärrtillsyn . Det som kan vara en begränsning här är om kunden är uppe och går och
befinner sig i ett annat rum och kameran sitter monterad i sovrummet. Här kan annan teknik tex
robot, en så kallad Giraff, vara ett bättre alternativ. Är kunden sängliggande fungerar det bra. Kunden
i särskilt boende upplevde förutom bättre sömn, trygghet även en ökad kvalitet. Utvärderingen visar
att både kunder och deras anhöriga är mycket positiva och vill ha fjärrtillsyn med kamera kvar.
Den ekonomiska beräkningen visar att ett införande av kamera ger positiva ekonomiska effekter.

Förslag E-hemtjänst
I detta avsnitt redogörs för hur utformningen av Fjärrtillsyn kan utformas.
De personer som bor i ordinärt boende och efter biståndsbedömning beviljats hjälp i hemmet och är i
behov av tillsyn, främst nattet id, kan erbjudas fjärrtillsyn som ett första alternativ eller ett
komplement till ett fysiskt tillsynsbesök. Bedömningen görs utifrån individens behov. Fjärrtillsyn
måste föregås av information och en skriftlig överenskommelse mellan kund och utförare.
Uppgifterna dokumenteras i verksamhetssystemet och en beställning skickas till trygghetscentralen.
De tekniker som är anslutna till trygghetscentralen installerar därefter kameran hemma hos kund.
Personer som bor i särskilt boende skulle även kunna omfattas av fjärrtillsyn om det är den lösning
som uppfyller individens behov bäst.

Avgift för kund
Kunderna debiteras Hjälp i hemmet utifrån utförd tid . Fjärrtillsyn är endast en form av utförande där
man med teknik ens hjälp utför tillsyn och ska därför behandlas på samma sätt som övriga insatser
och debiteras kunden enligt gällande taxa för den tid det tar att utföra insatsen.
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Bilagor
Information kund
Information anhöriga
Samtycke
Genomförandeplan
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Falu kommun erbjuder några kunder som är beviljade tillsyn på natten att pröva
fjärrtillsyn under en försöksperiod. Det här gör vi för att kunna erbjuda Dig ett
alternativ och komplement till personligt tillsynsbesök. Du kan ha fjärrtillsyn
eller en kombination av personligt besök och fjärrtillsyn. Försöksperioden
kommer att vara som längst till 2014-12-31 varefter omvårdnadsnämnden fattar
beslut om eventuell fortsättning.
Fjärrtillsyn är en webbkamera som "ser" i mörker. Det är bara behörig personal
på 'frygghetscentralen som kan komma åt kameran och fjälTtillsynen sker endast
vid i förväg överenskomna tillfällen. Personalen ringer upp kameran hemma hos
Dig från en dator och kan se en svartvit rörlig bild av vanligtvis sängen. Ingen
inspelning sker. Skulle personalen vid tillsynen upptäcka något som avviker från
det vanliga kan de ringa upp kameran en gång till eller kontakta nattpatrullen
som då kan göra ett personligt besök.
Falu kommuns installatörer kommer att kontakta Dig som tackat ja till
erbjudandet för montering av webbkamera och tillhörande utrustningen hemma
hos Dig. De kommer även att visa hur tekniken fungerar.
Om Din insats tillsyn upphör helt eller om det är ett uppehåll på mer än 3 veckor
monteras webbkamera och tillhörande utrustning ned, efter kontakt med Dig
eller anhöriga.
Kostnaden betalas i sin helhet av Falu kommun under försöksperioden.
l\'1er information kan läm.nas av Trygghetscentralen 023-87700
Har du behov av ändrade insatser eller vill säga upp Din fjärrtillsyn så kontaktar
Du din biståndshandläggare tel 023-87780
Omvårdnadsförvaltningen
Falu kommun

Pia Joelson
Omvårdnadschef
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Falu kommun erbjuder några kunder som är beviljade tillsyn på natten att pröva
fjärrtillsyn under en försöksperiod. Det här gör vi för att kunna erbjuda ett
alternativ och komplement till personligt tillsynsbesök. Kunden kan ha
fjärrtillsyn eller en kombination av personligt besök och fjärrtillsyn.
Försöksperioden kommer att vara som längst till 2014-12-31 varefter
omvårdnadsnämnden fattar beslut om eventuelJ fortsättning.
Fjärrtillsyn är en webbkamera som "ser" i mörker. Det är bara behörig personal
på Trygghetscentralen som kan komma åt kameran och fjärrtillsynen sker endast
vid i förväg överenskomna tillfällen. Personalen ringer upp kameran hemma hos
kunden från en dator och kan se en svartvit rörlig bild av vanligtvis sängen.
Ingen inspelning sker. Skulle personalen vid tillsynen upptäcka något som
avviker från det vanliga kan de ringa upp kameran en gång till eller kontakta
nattpatrullen som då kan göra ett personligt besök.
Falu kommuns installatörer kommer att kontakta de kunder som tackat ja till
erbjudandet för montering av webbkamera och tillhörande utrustningen hemma
hos kund. De kommer även att visa hur tekniken fungerar.
Om insatsen tillsyn upphör helt eller om det är ett uppehåll på mer än 3 veckor
monteras webbkamera och tillhörande utrustning ned? efter kontakt med kund
eller anhöriga.
Kostnaden betalas i sin helhet av Falu kommun under försöksperioden.
Mer information kan lämnas av Trygghetscentralen tel 023-87700
Har Du behov av ändrade insatser eller vill säga upp Din fjärrtillsyn så kontaktar
Du din biståndshandläggare tel 023-87780.
Omvårdnadsförvaltningen
Falu kommun

Pia Joelson
Omvårdnadschef
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Samtycke Pilot Fjärrtillsyn
IJppliitare
Omvårdnadsförvaltningen
Falu Kommun
79183 Falun
212000-2221

Anvilndare
Namn:
Person nr:
Postadress:
Telefon:
l.fö1eol.Jjel<t

Objekttyp: Kamera för fjärrtillsyn
Kamera nummer:

Serienummer:

Fabrikat:

1
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Fjärrtillsyn sker vid överenskommen tidpunkt, en ca tid. Om den enskilde inte finns tillgänglig för att
kommunen ska kunna ge tillsyn, gör Trygghetscentralen ett nytt försök till fjärrtillsyn inom några
minuter. Vid behov påkallar Trygghetscentralen personal för ett personligt besök.

2.

1\ lllll ll I(' lll <1 Il g

l<ommunen står för all utrustning under pilottiden. Själva tillsynsbesöket debiteras enligt gällande
taxa.

3.
Användaren är ansvarig för att vå rd<: och se til! att utrustningen inte slits mer än det normala.

4.
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önskar du som användare mer information om fjärrtillsynen vänder du dig till kommunens
Trygghetscentral på tel 023-87700. Det är Trygghetscentralen som utför fjärrtillsynen till dig som bor
i eget boende.

Ff-fLU1

Falu Kommun
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PiaJoelson

5.

Be hov

Användaren är skyldig att meddela kommunen om användaren inte längre är i behov av Fjärrtillsyn
eller vill säga upp Fjärrtillsynen. Detta sker till kommunens Biståndsenhet på telefon 023-87780. Om
kommunen bedömer att användaren inte längre är i behov av Fjärrtillsyn har kommunen rätt att säga
upp denna överenskommelse.

6.

Överl<it else

Fjärrtillsynen är personligt och får inte överlåtas, säljas, hyras ut eller lånas ut till någon annan.

7.
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Förlust eller åverkan på som garantin inte täcker ska användaren personligen ersätta. Användaren är
skyldig att meddela kommunen om utrustningen går sönder, förstörs, stjäls eller på något annat sätt
blir obrukbar. Om användaren inte lämnar tillbaka utrustningen när överenskommelsens tid går ut
eller när kommunen har sagt upp överenskommelsen, är användaren skyldig att ersätta kommunen
med motsvarande summa som leverntören kommer att kräva av kommunen för utrustningen.
8.
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Om användaren bryter mot någon punkt i denna överenskommelse eller bestämmelser i lag har
kommunen rätt att säga upp denna överenskommelse med omedelbar verkan.

9.

(ivrig t

Om användare är frånvarande mer än 3 v så kommer utrustningen, efter kontakt med användare
eller ev anhöriga, att tas bort.
överenskommelsen mellan ______________ och Falu kommun i projektet
"Test av Fjärrtillsyn" gäller i denna form under tiden _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

I 11 st ,d l.1 li o n ;11· 11t rt1 si11 in g u t fo n i av: _.... ---- -- --------···-

Namnförtydligan: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ort och datum: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~

U11 dc r-; Il rift .1 11rn11t l. 1 u ·:

Namnförtydligan: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Ort och datum: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~

-~' rirJt, LUTN
......
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Namn: _____________Persom1ummer_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Adress: _ _ __
Telefonnr:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - -

Delar bostad:

DJa

ONej

med: -----------------------------~

Näl'stående, l'elation·------------------------~
Nanm._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Telefonnummer närstående:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Biståndsbeslut på tillsyn (antal ggr. fysiska och/eller fjärrtillsyn)

Övriga insatser? (t.ex. nattpatrull-frekvens/tidpunkt, hemtjänst, larm)

Nyckel/nyckelfritt lås?_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ __ _ _ _ _ _ _ _ __
Viktigt veta:_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Var sover kunden? (t.ex. säng, fåtölj)

UN
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Tillsynsbesök sker på följande ungefärliga tider enligt överenskommelse med kund:

Ca kl: _ _ _ __
Ca kl: _ _ _ __
Ca kl: _ __

Ca kl: _ _ _ __
Ca kl: _ _ _ __
Ca kl:. _ _ _ __
Ca kl:. _ _ _ __

Ca kl: _ _ _ __
Ca kl: _ _ _ __

Ca kl: _ _ _ __
Ca kl: _ _ _ __

Ca kl:. _ _ _ __

Ca kl:. _ _ _ __
Ca kl:. _ _ _ __
Ca kl: _ _ _ __
Ca kl: _ _ _ __

Om Kunden inte befinner sig på sovplatsen vid tillsyn ska följande göras:
Ny tillsyn efter 10-20 min

0

Nattpatrullen gör tillsyn

Dl

Annat

Dl ___________________

Underskrift:
Kund: _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __

Enhetschef/Installatör_ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ __ _ _ __

Hiälpmedel Dalarna
Dalarnas kommuner &
Landstinget Dalarna

Verksamhetens ledord

Vi vill ha ett samhälle för alla tillsammans med våra kunder gör vi det omöjliga möjligt
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Hjälpmedel Dalarnas Verksamhetspl.an 2015 - 2018
Politikens inriktning och uppdrag
Hjälpmedel Dalarna är kommunernas och landstingets
resurs gällande stöd/rådgivning/konsultation , extern
information och utbildning inom hjälpmedelsområdet.
Hjälpmedel Dalarna tillhandahåller tjänster och säkra
och funktionella hjälpmedel som bidrar till att öka tillgängligheten och delaktigheten för personer med
funktionsnedsättning .
Hjälpmedel Dalarna bidrar till hälsa, god vård,
re/habilitering och hållbarhet.
Vi ansvarar för nedanstående funktionsområden:
•
Behandling och träning
•
Förflyttning
•
Kommunikation, larm , omgivningskontroll och
kognition
•
Kantinens
•
Personlig vård
•
Personlig medicinsk behandling

Vi samråder om nedanstående funktionsområden:
•
Hörsel
•
Ortopedteknik
•
Syn
• Tolkservice inom syn och hörsel

UPPDRAG
Stöd/rådgivning/konsultation
•
Driva utveckling
•
Förskrivningsprocessen
•
Samverka i gemensamma frågor
•
Uppföljning
Information
• Aktuella policies och riktlinjer
•
Aktuell vägledning inom hjälpmedelsområdet
•
Visningsmiljö, butiker
•
Rådgivning
•
Studiebesök
•
Tillhandahålla aktuell information
Utbildning
•
Förskrivarutbildning
•
Sortiments och produktutbildning
•
Uppdragsutbildning
Tillhandahålla säkra och funktionella hjälpmedel
•
Upphandling
•
Inköp, lagerhållning och distribution
• Anpassningar, besiktningar, förebyggande och
avhjälpande underhåll
•
Medverka till att hjälpmedel blir tillgängliga på den
öppna marknaden

Hiälpmedel Dalarna
Dalarnas kommuner &
Landstinget Dalarna

Aktiviteter
•
•
•

•

•
•

•

Hjälpmedel är en del i vårdprocessen.
Öka den ömsesidiga integrationen med hälso- och sjukvården, både på verksamhets- och
informationsn ivå.
Tillhandahålla hjälpmedel och tjänster inom re/habilitering och service som bidrar till att öka
tillgängligheten och delaktigheten för patienter/brukare.
Belysa samhällsnyttan och den samhällsekonomiska vinningen av att ha ett integrerat
hjälpmedelsperspektiv.
Utbilda personal inom kommuner och landstinget för en hög kompetens.
Personalen inom hjälpmedelsverksamheten ska ha rätt kompetens för att möta behoven av
utbildning hos våra kunder.
Samverkan för att uppnå bästa resultat för patienten/brukaren.
Samverkan ska ske på politisk-, tjänstemanna- och kundnivå för att uppnå ökad kännedom,
förståelse och kunskap.
Utveckla samverkan med brukarråd, berörd vårdpersonal, kliniker, Hjälpmedelsnämnden
Dalarna, landstingsstyrelsen och Medlemsråd Hjälpmedel.
Göra hjälpmedel tillgängliga, begripliga, hanterbara och meningsfulla för länets invånare
Öka kännedom om, kunskap kring och skapa positiv attityd till användandet av hjälpmedel
för att göra det omöjliga möjligt och öka invånarnas delaktighet.

Strategiska mål
•

Patienten/brukaren och dennes närstående upplever att Hjälpmedel Dalarnas åtgärder leder
till upplevd nytta, tillgänglighet och delaktighet.

•

Uppdragsgivaren och kunden är nöjd med Hjälpmedel Dalarnas tjänster och hjälpmedel.

•

Hjälpmedel Dalarna är en del i olika vårdprocesser.

•

Hjälpmedel Dalarna ska hushålla med skattebetalarnas pengar.

•

Medarbetarna har rätt kompetens för att möta våra kunders behov och önskemål.

•

Medarbetarna har en god arbetsmiljö som bidrar till utveckling, delaktighet och arbetsglädje.

Verksamhetsmål 2015
•

a. Mäta kundnöjdhet (patienUbesökare och förskrivare) under 2015
b. Resultatmål: 90% kundnöjdhet

•

Presentera ny hjälpmedelspolicy under första halvåret 2015

•

Identifiera och starta projekt inom välfärdsteknologi under 2015

•

Slutföra och implementera 90% av åtgärderna på åtgärdslistan

•

85% av hyressortimentet ska recirkulera minst x gånger

•

Slutföra och implementera projektet "Rätt Pris" under 2015

•

Följa upp det årliga systematiska arbetsmiljöarbetet i nämnden

•

Varje medarbetare ska under 2015 ha ett medarbetarsamtal där de formulerar minst
ett individuellt mål.

Hjälpmedel Dalarna

Driftbudget 2015
Landsti ngsinterna intäkter
Externa intäkter
Förvaltningsinterna intäkter
SUMMA intäkter
Personalkostnader
Hjälpmedelskostnader
övriga kostnader
Förvaltningsinterna kostnader
SUMMA kostnader
RESULTAT

Tkr
59 420
74 485
23 263
157 168
-43 945
-68 162
-21 798
-23 263
-157 168

0

Förändringar jmf budget 2014:

Prognos
nov 2014
58 400

57 012

72 500

72 536

21 100

20 543

152 000

150 091

-39 500

-42 004

-70 000

-68 572

-18 900

-18 972

-21 100

-20 543

-149 500

-150 091

2 500

0

Kostnader

..,_

Uppräkning enligt LPIK (+2,45)

....
....
....
....

Helårseffekt av verksamhetschef

-1 000

Hjälpmedelsshop Falun ingår

-1 537

Ökade kostnader för sjukresor
Planerade anställningar 2014 verkställs 2015

lill>-

Parallellanställning vid pensionsavgångar

lill>-

Ökn övr kostn pga ökat antal anställda

lill>-

Köpta tjänster ersätts med egen personal

..,_

Debitering av hyra för hjälpmedel < 15 år

Budget
2014

-70

Investeringar 2015
Anvisat i Finansplanen
- hjälpmedel
- övriga investeringar

Mkr
30

Verksamheten bedömning
- hjälpmedel
- övriga investeringar

Mkr
33,6
3,4

3

Prognos 2014
33-34 Mkr

lnvest~ringsutgifter.

Inventarier 2015

50100

1 700 000,00 kr

Tvättmaski 2015

52300

1 300 000,00 kr

Okulärmikr 2015

50135

90 000,00 kr

Audiomete 2015
REM-mäta 2015

50130
50130

150 000,00 kr
180 000,00 kr

3 420 000 ,00 kr

