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1.

Godkännande av föredragningslista
Föredragningslistan godkänns.

2.

Godkännande av föregående mötesanteckningar
Det lämnas inga synpunkter på föregående mötesanteckningar.

3.

Återkoppling och nyinkomna avvikelser
Linus berättar att det har kommit in två stycken avvikelser från
medarbetare från andra verksamheter med anledning av
inomhusklimatet på Skomakargatan 20. Även många egna
medarbetare har haft symptom, främst via luftvägarna.
Det har kommit en del kritik på hur vi har svarat på några äldre
avvikelser. Linus meddelar att vi tagit till oss av kritiken och försöker
göra det bättre nu.

4.

Information från DHC


Hantering av restvärde
Det har kommit en del frågor till DHCs (Dalarnas
Hjälpmedelscenters) gällande hantering av restvärden. Det rör
sig om hjälpmedel som inte har kunnat hittas men där
kommunerna har fått fortsätta att betala hyra för dem. Samma
typ av hjälpmedel kan hanteras olika beroende på hur gamla
de är. Det ekonomiska restvärdet skrivs av på tre eller fem år.
Om hjälpmedlet exempelvis är sex år och om avskrivningstiden
är fem år finns inget restvärde. Information finns i
tjänstekatalogen kapitel 13.3.
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MDR- Kombinationsavtal
MDR skulle träda i kraft i maj i år men det har beslutats att
införandet ska senareläggas till maj 2021 på grund av rådande
coronapandemi. Linus meddelar att det inte förändrar så
mycket för DHCs del, implementeringsarbetet fortsätter.
Problemen med kombinationsavtalslistan är inte löst. Det
behandlas på nationell nivå. Linus har som ambition att ha en
dialog med MAS/MAR -nätverket i frågan.



Ny chef
Nya avdelningschefen på Rörelse, Jonas Bergfeldt,
presenterar sig.

5.

Genomgång av beslut Beredningsgrupp Hjälpmedel
Det togs inga beslut på senaste mötet med Beredningsgruppen.

6.

Åtgärdslista/Handlingsplan / beslut
Inga nya punkter tas upp.
Linus berättar att ledningssystemet Ledningsportalen kommer att
ersätta Åtgärdslistan. Aktiviteter som är kopplade till målen kommer
att läggas in där istället.

7.

Covid – 19


Beredskapslista
Linus berättar att Hjälpmedel Dalarna jobbar med att förse
Dalarna med hjälpmedel som det är brist på. De resurser som
finns ska fördelas så solidariskt som möjligt utefter
konstaterade behov. En beredskapslista har upprättats över
”hjälpmedel som aldrig får ta slut”. Hittills har förvaltningen fått
ut alla hjälpmedel som har beställts.



Kritisk verksamhet/prioritering utifrån förvaltningens
beredskapsplan
Hjälpmedel Dalarna har gjort en beredskapsplan. Fokus ligger
på att klara av att leverera ut hjälpmedel och ta emot
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hjälpmedel i retur. Hjälpmedel Dalarna ska även kunna ge
rådgivning för hjälpmedel i priogrupp 1 (utifrån
Hjälpmedelspolicyn). Till följd av covid 19 byggs det upp nya
vårdavdelningar ute i kommunerna. Det är viktigt att
hjälpmedel som inte används skickas tillbaka så att de kan
komma till användning igen.


Lager och ”hamstring”
Linus berättar att det pågår en genomgång av lagret för att
utreda och förbättra tillgänglighet.
Ett förtydligande av Hjälpmedel Dalarnas sortiment ska tas
fram med beredskapslistan och definitionen av Hållbart
Sortiment som grund. I det arbetet kommer Medlemsråd och
Beredningsgrupp fortsatt att vara delaktiga.
Inför evakuering och flytt kommer en större utskrotning av ej
använda artiklar att göras. Dels för att undvika att flytta runt
artiklar som inte ”rör sig/förskrivs” och dels för att kunna
anamma nya arbetssätt och de nya förutsättningarna i nya
lokaler.

8.

Lokaler


Evakuering
Medarbetarna på Retur och Rekond har flyttat till en
provisorisk lokal på Filargatan/ Hammargatan.
I tisdags flyttade Habteamet ut från Skomakargatan till
Bangårdsgatan. De utprovningar som har bokats på
Skomakargatan kommer att göras där. Respektive konsulent
kommer i samband med bokningarna att meddela var
utprovningarna kommer att göras någonstans framöver. Det
beslutas att Helene ska skicka ut ett mejl till Habiliteringens
förskrivare och informera om detta via Hanna Norström.
Det finns ett hyresavtalsförslag för den tilltänkta
evakueringslokalen, Krämfabriken, i Falun. Som det ser ut nu
kommer Hjälpmedel Dalarna få tillgång till lokalerna i juni. Inget
är dock påskrivet och det finns inget spikat datum. Avdelning
Rörelse kommer att vara där och deras utprovningar kommer
att ske där. KLOK kommer att finnas kvar på Bangårdsgatan
och PMB på Skomakargatan 22. När allting är klart kommer
Medlemsrådet att informeras, troligtvis per mejl.
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Det kommer att anlitas en projektledare som ska organisera,
planera och effektuera evakueringen.


Synergier
Arbetsgruppen för avvikelser fortsätter att utveckla sina rutiner
och arbetssätt. En positiv utveckling för verksamheten att
arbeta vidare med kvalitetsförbättrande åtgärder.



Nybyggnation
Hushagen jobbar fram ett förfrågningsunderlag. Hjälpmedel
Dalarna behöver ta fram en planritning för våning två som
nästa steg. Prio är att evakuera så att rivning av lokalerna kan
påbörjas.

9.

Återrapportering från Sortimentsgrupperna


Pågående revidering av riktlinjer: Elrullstolar, ramper och
tyngdtäcken
Det pågår ett revideringsarbete av riktlinjerna för elrullstolar.
Målsättningen är att en av riktlinjerna ska vara klar till nästa
möte med Medlemsrådet. Det görs även en upphandling av
portala ramper. Det kommer att göras en riktlinje för portala
ramper och tröskelramper då det inte finns någon sådan sedan
tidigare.
Arbetet med en uppdaterad riktlinje för tyngdtäcken har
initierats.

10. Översyn hjälpmedelsavgifter
Katarina Nordin Kajblad berättar om översynsarbetet av
hjälpmedelsavgifterna. Arbetet sker utifrån regionplanen. Ambitionen
är att politikerna ska få tre förslag att välja på. Om allt går som
planerat ska ett eventuellt nytt avgiftssystem kunna införas nästa
höst.
Hittills har det gjorts en omvärldsbevakning, hur ser det ut i övriga
Sverige? Det har visat sig att det ser väldigt olika ut. För tillfället
intervjuar projektets arbetsgrupp beslutshavare, intressenter och
brukare.
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Katarina är intresserad av att få veta vad Medlemsrådets
medlemmar tycker. Hon vill gärna ha synpunkter, förslagsvis via
mejl: katarina.nordinkajblad@ltdalarna.se
Synpunkterna som kommer in kommer att utgöra underlag för de
förslag som tas fram. Det kommer att göras konsekvensbeskrivningar
av de olika förslagen.
Medlemsrådet kommer att få kontinuerlig information om arbetet.
11. Sammanställning återlämningsplatser
Lena O har gjort en sammanställning av de återlämningsplatser som
finns för hjälpmedel i länet. Det finns vissa frågetecken kring
sammanställningen. Bör det exempelvis göras en generell skrivning
gällande vårdcentralerna som återvinningsställen? Tar alla
vårdcentraler emot hjälpmedel? Vi enas om att ta med frågan om
vårdcentraler till Beredningsgruppens möte i eftermiddag. Det
beslutas att en ny sammanställning ska skickas med
mötesanteckningarna.
12. Uppföljning transport till och från utprovningar (flyttas till nästa
möte då uppföljning inte hunnits med)
Frågan utgår från dagens möte.
13. MAR – Hjälpmedel kopplade till avvikelser som inte kunnat
utredas p g a att de blivit skrotade i returen på DHC
Linus berättar att en ny rutin är på gång som innebär att det ska göras
hämtorder på hjälpmedel som är kopplade till avvikelser. Hjälpmedlen
kommer i sådana fall att hämtas upp från personal på DHC.
14. Utbyten av matningspumpar efter upphandling
Det kommer att ske ett utbyte av länets magpumpar. Utbytet kommer
att genomförs av personal på PMB. Nuvarande pumpar behöver
bytas ut på grund av en ny upphandling som har gjorts.
15. Hållbart sortiment, definition efter Medlemsrådets synpunkter
Ett hållbart sortiment:
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- Tillgodoser patientens, av förskrivarens, bedömda behov av
hjälpmedel.
- Ger god kvalité till ett rimligt pris
- Resurs effektiviserar de offentliga medlen med, för patienterna,
bibehållen vård och säkerhet
- Bidrar till en positiv samhällsekonomisk effekt
- Inrymmer så få produkter som möjligt för att täcka det behov som
finns
-Säkerställer att hjälpmedlen som införskaffas är av den kvalitén att
de kan återanvändas efter rekonditionering
- Ger utrymme för nyheter och innovation
- Implementerar nya hjälpmedel genom en ordnad process
- Utrangerar äldre sortiment (livslängd, hur gamla hjälpmedel ska få
fortsätta cirkulera)
Fasar ut de hjälpmedel som inte längre förskrivs eller ska finansieras
av offentliga medel
Linus informerar om det pågående arbetet med definitionen av ett
hållbart sortiment. Ovanstående är en sammanställning
Medlemsrådets synppunkter. Frågan ska tas med i
Beredningsgruppen och den har även varit med i
Hjälpmedelsnämnden. Målsättningen är att DHC ska ha aktiviteter i
verksamhetsplanen som kan härledas till skrivningarna.
Patientsäkerhetsperspektivet är kanske det viktigaste perspektivet.
DHC arbetar för att minska antalet produkter men ändå upprätthålla
den mängd som krävs.
16.
Påminnelse om rengöring av hjälpmedel innan återlämning
I dessa tider vill vi påminna om ansvaret att hjälpmedel skall vara rengjorda
innan återlämning (avser även innan avhämtning av DHC) med rengöring
menar vi avtorkade och desinficerade, extra viktigt där känd smitta
konstaterats. Anvisning
Den förskrivande enheten/kunden har ett ansvar även när det gäller
avhämtning av hjälpmedel i privatbostad

Hjälpmedel som lämnas tillbaka till DHC ses alltid som potentiella
smittbärare vare sig det är pandemi eller inte. Det finns en instruktion
för hur hjälpmedlen ska rengöras före inlämning samt hur orent gods
ska hanteras:
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2c736961cd8/hantering-och-rengoring-av-hjalpmedel.pdf
Hjälpmedlen ska skickas rengjorda till DHC för att minska
smittspridningsrisken. Det mesta som kommer tillbaka är rengjort till
en godtagbar nivå.
Det konstateras att det saknas information om att
hjälpmedelslåntagaren är ansvarig för att hjälpmedlet görs rent på
blanketten som ges ut till dem. Linus anser att den informationen bör
läggas till.
I de fall där personer avlider kan det vara svårt att få hjälpmedlen
rengjorda eftersom hemtjänstpersonalen inte får gå in till dem. Ett tips
som nämns är att skriva ner i hämtordern om det förekommer någon
känd smitta. Det är även okej utifrån patientdatalagen att göra det.
Helene berättar att Högskolan Dalarna har tagit fram e-utbildningar till
vårdpersonal som möter covid 19:
https://www.du.se/sv/om-oss/nytt-och-aktuellt/nyheter/hogskolandalarna-erbjuder-e-utbildningar-till-vardpersonal-som-moter-covid19/?fbclid=IwAR3KA5P_FrvR8u6oyqskMKzeIg9FvD9Fe2fLkwhM8yp
pMfZmGMFifNVzO7M
17.
Fråga från Hjälpmedelsnämnden: Uppdatera kartläggning över
beviljande av BAP för uppställningsplats för elrullstol
Linus meddelar att riktlinjen håller på att uppdateras. Det har kommit
en del domar och frågan kommer att fortsätta att diskuteras.
Viktigt att det alltid görs en individuell bedömning och att dialog förs
med bostadsanpassningshandläggarna.
18.
Övriga frågor
Linus frågar hur många kommuner som har gått över till Teams. Det
visar sig att det ser lite olika ut.
Hygienstolen Ocean vip diskuteras och om det har kommit ut någon
allmän information om hur den ska hanteras. Helene berättar att det
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har tagits fram en klisterdekal som ska fästas på stolarna. Det har
varit frågetecken kring storleken på dekalen och hur den ska fästas.
Därför är det inte klart än.
Frågan om det går att förskriva elcyklar ställs. Linus meddelar att
sådana inte kan förskrivas i dagsläget.
Verktställighetsbeslutet om att regionen inte ska förskriva tyngdtäcken
diskuteras. Linus meddelar att det jobbas med frågan på olika nivåer
inom regionen. Dessutom har en leverantör påbörjat en studie
tillsammans med Region Halland för att få evidens för täckenas
effekt. Vi kommer att återvända i frågan längre fram.
19. Nästa möte är den 4 juni.

