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Sammanträde i Hjälpmedelsnämnden Dalarna
Ordförande kallar till sammanträde.
Tid:

2015-03-19 Kl. 09:30

Plats:

LD Hjälpmedel, Skomakargatan 20, Borlänge

Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se.
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Besöksadress
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781 29 Borlänge

Skomakargatan 20
Borlänge

l Allllllll' .<
Kontakt

0243-49 78 50
LdHjalpmedel@LtDalarna.se
http://www.ltdalarna.se/ldh
Org.nr: 232100-0180

I
Mötessamordnare

Landstinget Dalarna

DAGORDNING
Hjälpmedelsnämnden Dalarna

Hjälpmedel Dalarna

2015-03-19

Sida

2 (5)

Inledning och protokollsjustering
1

Justering av närvarolistan
Ledamoten kallar själv sin ersättare.

Ledamoten eller ersättare som är förhindrad att delta i (eller del av)
sammanträde ska snarast anmäla detta till Hjälpmedelnämndens
sekretariat, tfn 0243-49 78 50, LdHjalpmedel@LtDalarna.se.
Ordförandens förslag

1.

2

Närvarolistan fastställs

Godkännande av dagordning
Ordförandens förslag

1.

3

Godkännande av föreliggande dagordning

Protokollsjustering
Ordförandens förslag

1.

/namn/ 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
4

Information
Ordförandens förslag
1.
Informationen antecknas till protokollet.

Information lämnas om:
A) Förskrivningsprocessen
B) Målen i verksamhetsplanen
C) Atgärdslistan
D) Pågående arbete

5

Anmälan av delegeringsbeslut
Inga delegeringsbeslut finns att anmäla.

6

Övriga anmälningsärenden
Inga övriga anmälningsärenden.

Bilaga 4 B
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Sändlista
Beslutande
Maja Gilbert Westholm (V), ordförande, Landstinget Dalarna
Kenneth Dahlström (C), 1:e vice ordförande Leksands kommun
Monica Forsgren (S), 2:e vice ordförande Smedjebackens kommun
Karin Jacobson (S), Landstinget Dalarna
Kerstin Marits (M), Landstinget Dalarna
Jan- Åke Andersson (S), Avesta kommun
Anita Nordström (S), Borlänge kommun
Anna Hägglund (C), Falu kommun
Irene Hornman (S), Gagnef kommun
Owe Ahlinder (C), Hedemora kommun
Monica Åhlen (S), Ludvika kommun
Jörgen Noren (S), Malung-Sälens kommun
Malin Höglund (M), Mora kommun
Håkan Yngström (C), Orsa kommun
Fredrik Ollen (M), Rättviks kommun
Eva Hjorth (S), Säters kommun
David Gustavsson (FP), Vansbro kommun
Arne Jönsson (S), Älvdalens kommun
Ersättare
Camilla Andersson (S), Landstinget Dalarna
Barbro Gossas (MP), Landstinget Dalarna
Birgitta Sacredeus (KD), Landstinget Dalarna
Henrik Hästbacka (M), Avesta kommun
Sören Hellberg (C), Borlänge kommun
Christer Carlsson (M), Falu kommun
Maria Under (C), Gagnef kommun
Jonas Fafara (M), Hedemora kommun
Lars-Erik Jansson (S), Leksands kommun
Torbjörn Tomtlund (M), Ludvika kommun
Brita Sahlin (M), Malung-Sälens kommun
Bernt Persson (S), Mora kommun
Maria Tapper (S), Orsa kommun
Britt-Marie Essell (S), Rättviks kommun
Bjarne Magnusson (C), Smedjebackens kommun
Håkan Gustav (FP), Säters kommun
Monica Ericsson (S), Vansbro kommun
Leif Ekström (S), Älvdalens kommun
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Föredragande
Arne Thureson, Förvaltningschef
Övriga tjänstemän
Linus Nielsen, Verksamhetschef
Pernille Hallgren, Ekonomichef
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Verksamhetsplan 2015 - 2018

Vi vill ha ett samhälle för alla I tillsammans med våra kunder gör vi det omöjliga möjligt

\

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 samt säkra
och funktionella hjälpmedel som bidrar till att öka tillgängligheten och delaktigheten för personer med
funktionsnedsättning.
Hjälpmedel Dalarna bidrar till hälsa, god vård , habilitering , rehabilitering 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 policys och riktlinjer
•
Aktuell vägledning inom hjälpmedelsområdet
•
Visningsmiljö, butiker
•
Rådgivning
•
Studiebesök
•
Tillhandahålla aktuell information
Utbildning/Omvärldsbevakning
•
Förskrivarutbildning
•
Sortiments och produktutbildning
•
Uppdragsutbildning
•
Omvärldsbevakning
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

Strategi:
Den övergripande strategin är att patienten/kunden och uppdragsgivaren upplever nytta och är nöjd med
Hjälpmedel Dalarnas tjänster och hjälpmedel.
Hjälpmedel är en del i habiliterings-, rehabiliterings- och vårdprocessen
•
Öka den ömsesidiga integrationen med hälso- och sjukvården, både på verksamhets- och
informationsnivå.
• Tillhandahålla rätt hjälpmedel och tjänster i rätt tid till rätt person för att öka tillgängligheten och
delaktigheten för patient/brukare.
•
Följa nationella tillgänglighetsmål och lokal prioriteringsordning .
Samverkan för att uppnå bästa resultat för patienten/brukaren
•
Samverkan ska ske på politisk-, tjänstemanna- och patient/kundnivå för att uppnå ökad
kännedom , förståelse och kunskap.
•
Utveckla samverkan med brukarråd, berörd vårdpersonal, kliniker, Hjälpmedelsnämnden
Dalarna , Landstingsstyrelsen , Region Dalarna, andra landsting, myndigheter, nationellt och
intern ationel It.
Göra hjälpmedel tillgängliga, begripliga, hanterbara och meningsfulla för länets invånare
•
Öka kännedom om, kunskap kring och skapa positiv attityd til l användandet av hjälpmedel , för att
göra det omöjliga möjligt och öka invånarnas delaktighet.
•
Patienten/brukaren och närstående ska uppleva att Hjälpmedel Dalarnas åtgärder leder till
upplevd nytta, tillgänglighet och delaktighet.
Utbilda för en hög kompetens
•
Information och utbildning till verksamhetens målgrupper.
Vara en attraktiv arbetsgivare
•
Säkerställa en strukturerad rekryteringsprocess för att få rätt medarbetare, på rätt plats.
Medarbetarna ska ha rätt kompetens för att möta patienters och kunders behov.
•
•
Medarbetarna ska ha en god arbetsmiljö som bidrar till utveckling , delaktighet och arbetsglädje.
Hushålla med skattebetalarnas pengar
•
Kostnadsmedvetenhet ska genomsyra hela verksamheten.
•
Belysa samhällsnyttan och den samhällsekonomiska vinningen av att ha ett integrerat
hjälpmedelsperspektiv.
•
Ekonomiskt ska verksamheten drivas mot ett nollresultat.
Verksamhetsmål 2015
•

a. Mäta kundnöjdhet (patient/besökare och förskrivare) under 2015
b. 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

•

80 % av de hjälpmedel som LDH-avdelningarna Rörelse och PMB (Personliga Medicinska
Behandlingshjälpmedel) hyr ut ska vara återanvända

•

55 % av de hjälpmedel som LDH -avdelningen KLOK (Kommunikation, Larm , Omgivningskontroll
och Kognition) hyr ut ska vara återanvända

•

Driva och utveckla projektet "Rätt Pris" under 2015

•

Redovisa det årliga systematiska arbetsmiljöarbetet i nämnden

•

Varje medarbetare ska under 2015 ha ett medarbetarsamtal där de formulerar minst
tre individuella mål

