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Beslutande
Maja Gilbert Westholm M. ordförande, Landstinget Dalarna
Kenneth Dahlström (C), 1:e vice ordförande Leksands kommun
Monica Forsgren (S), 2:e vice ordförande Smedjebackens kommun
Barbro Gossas (MP), Landstinget Dalarna, ersätter Karin Jacobson (S)
Kerstin Marits (M), Landstinget Dalarna
Jan- Åke Andersson (S), Avesta kommun
Anita Nordström (S), Borlänge kommun
Anna Hägglund (C), Falu kommun
Owe Ahlinder (C), Hedemora kommun
Monica Åhlen (S), Ludvika kommun, §§11-14 A)
Malin Höglund (M), Mora kommun
Håkan Yngström (C), Orsa kommun
Britt-Marie Essell (S), Rättviks kommun, ersätter Fredrik Ollen (M)
David Gustavsson (FP), Vansbro kommun
Ersättare
Camilla Andersson (S), Landstinget Dalarna
Birgitta Sacredeus (KO), Landstinget Dalarna
Christer Carlsson (M), Falu kommun
Torbjörn Tomtlund (M), Ludvika kommun
Bjarne Magnusson (C), Smedjebackens kommun
Monica Ericsson (S), Vansbro kommun
Föredragande
Arne Thureson, Förvaltningschef
Sekreterare
Piret Ögren, Nämndsekreterare
Övriga tjänstemän
Annelie Haglind, Avdelningschef §§11-14 A)
Linus Nielsen, Verksamhetschef
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Inledning och protokollsjustering
§11

Justering av närvarolistan
Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut
1.
Närvarolistan fastställs
Inga representanter närvarande:
Gagnefs kommun:
Ledamot Irene Hornman (S)
Ersättare Maria Under (C)
Malung-Sälens kommun:
Ledamot Jörgen Noren (S), har anmält förhinder
Ersättare Brita Sahlin (M), har anmält förhinder
Säters kommun:
Ledamot Eva Hjorth (S), har anmält förhinder
Ersättare Håkan Gustav (FP), har anmält förhinder
Älvdalens kommun:
Arne Jönsson (S)
Leif Ekström (S), har anmält förhinder

§12 Godkännande av dagordning
Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut
1.
Godkännande av föreliggande dagordning

§13 Protokollsjustering
Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut
1.
Malin Höglund 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
§14 Information
Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut

1.

Informationen antecknas till protokollet.

Information lämnas om:
A) Förskrivningsprocessen
Annelie Haglind informerar om hur man förskriver hjälpmedel
till personer med funktionsnedsättning.
Bilaga §14A
Genomgång av Hjälpmedelsguiden - Landstinget Dalarnas
gemensamma regelverk för hjälpmedelsförskrivning.
Hjälpmedelsguiden finns på Landstinget Dalarnas hemsida:
www.ltdalarna.se/ldh
Information lämnas om Sortimentsgrupper samt dess
sammansättning och funktion, finns som bilaga till Arbetsutskotts
protokoll den 17 oktober 2014.
Alla handlingar och protokoll är publicerade på Landstinget Dalarnas
hemsida: www.ltdalarna.se/Politik/Handlingar-och-protokoll/
B) Målen i verksamhetsplanen
Linus Nielsen presenterar verksamhetsmål för 2015,
utvecklingsområden inom välfärdsteknologin, återanvändning av
hjälpmedel samt projektet Rätt Pris.
Information lämnas om Hjälpmedelsdagen den 31 mars och
invigningen av "Omgivningskontroll för barn" den 22 april.
Bilaga §14 B
C) Atgärdslistan
Arne Thureson presenterar åtgärdslista.
Bilaga §14 C
D) Pågående arbete
Linus Nielsen informerar om:
a) Statistik
b) Lokaler
c) Rekrytering av ekonomichef och ekonom
d) Utvecklingsområden: inkontinens och trycksår
Arne Thureson informerar om:
e) Sammanställning av gemensamma upphandlingar via
Hjälpmedelsnämnden Dalarna
Bilaga § 14 C e)
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Birgitta Sacredeus informerar om:

f) AER (Assembly of European Regions) konferens i Borlänge den
12-13 maj.
Ordförande informerar om:
g) Policy och frågan om samordning av avgifter kommer att tas upp
på Hjälpmedelsnämndens möte i maj.

§15 Anmälan av delegeringsbeslut
Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut.
Inga delegeringsbeslut finns att anmäla.

§16 Övriga anmälningsärenden
Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut.
Inga övriga anmälningsärenden.
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Protokollsjustering
Vid protokollet
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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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Förskrivningsprocessen
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"Den som förskriver, utlämnar
eller tillför en medicinteknisk
produkt till en patient ska
identifiera dennes behov och
ansvara för att produkten
motsvarar behoven"

(9§ SOSFS 2008:1)
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Förskrivningsprocessen
Prova ut, anpassa och välja
specifi k produ kt

Sp ecialanpassa - initiera
och utfä rda anvisning vid
beh ov

Informera
Inst ru era och t räna
Följa upp och utvärd era fun ktion
och nytta
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Bedöma behov av insatser
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Alla som besöker hälso- och sjukvården har
rätt till medicinsk bedömning av sitt
hä Isot i IIstånd
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hjälpmedel relateras till andra planerade
eller vidtagna åtgärder
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Bedöma behov av insatser

Lokal rutiner, regelverk och beslutsstöd
påverkar
Dokumentera åtgärderna i en plan eller i
patientjournal
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Välj alternativ väg för hjälpmedel

2

Bedöma behov av insatser

Förskrivningsprocessen
Prova ut, anpassa och välja
specifik produkt
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Informera
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Instruera och träna
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Specialanpassa - initiera
och utfärda anvisning vid
behov

Följa upp och utvärdera funktion
och nytta
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Förskrivningsprocessen
Prova ut, anpassa och välja
specifik produkt

\

l

\. Il
\I

i

~

•

Samordna produkten med tidigare
hjälpmedel

•

Bedöma behov av anpassning av
hemmiljön för att produkterna ska
fungera på ett säkert sätt

•

Ansvara för att säkerhetsåtgärder
vidtas för hemmiljön om det
behövs
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Förskrivningsprocessen
Prova ut, anpassa och välja
specifik produ kt

•

Prova olika modeller av
hjälpmedel inkl anpassningar i så
realistisk miljö som möjligt

•

Genomföra riskanalys

•

Konsultera eller remittera
patienten till hälso- och
sjukvårdspersonal med adekvat
kompetens om förskrivaren inte
själv har det

Förskrivn ingsprocessen
Prova ut, anpassa och välja
specifik produkt
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•

I samråd med patienten välja
lämplig specifik produkt

•

Patienten eller annan användare
ska vara delaktiga i processen

•

Dokumentera i patientjournal
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Förskrivningsprocessen
Prova ut, anpassa och välja
specifik produkt
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•

Specialanpassning - när
patientens behov inte kan
tillgodoses genom anpassning av
det valda hjälpmedlet

•

Skriftlig anvisning och vara avsedd
för en viss patient
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Förskrivningsprocessen
Informera

\
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•

Muntliga och skriftlig information om
hur hjälpmedlet fungerar och ska
användas

:•

Bruksanvisning {situationsanpassad)
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Funktioner som är viktiga att
kontrollera för säkerheten
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Förskrivningsprocessen
Informera

\
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•

Vart vänder jag mig vid behov av
underhåll?

·•

Ev krav på försäkring, skötsel etc
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Dokumentera i patientjournal
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Förskrivningsprocessen
Vem ska informeras!

•

Patienten och ev anhörig/ närstående

•

Annan användare - tex kontaktperson
för en grupp av omvårdnadspersonal
eller assistenter
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Förskrivarens ansvar omfattar inte att
informera grupper av personal
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Förskrivningsprocessen
Instruera och träna

•

Instruera hur hjälpmedlet ska användas

•

Träna patienten/ annan användare att
använda hjälpmedlet
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Välj individuellt anpassad metod

J.·:) • Gå igenom bruksanvisning
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Förskrivningsprocessen
Följa upp och utvärdera funktion
och nytta

•

Förskrivarens ansvar är att följa upp och
utvärdera förskrivning till dess att
behovet upphört eller ansvaret tagits
över av någon annan

•

Ärendet kan avslutas om målet med
åtgärden uppnåtts och det är säkert
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Förskrivningsprocessen
Vem är förskrivare?
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•

Verksamhetschefen utser och har
ansvar för att förskriva ren har behövlig
kompetens.
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Den hälso- och sjukvårdspersonal som i
samverkan med patient och eventuellt
anhörig/ närstående väljer specifik
produkt mot bakgrund av genomförd
behovsbedömning
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n stinget
ALARNA

Verksanilietstnål 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

n stinget
ALARNA

Välfärdsteknologi
KLOK, LDHs kompetens i frågan. Hur möter de efterfrågan?
Stötta kommunerna i hur de ska hantera den nya tekniken inom
nattillsyn!fjärrtillsyn.
Vilket stöd behöver kommunerna?
Hur ska den nya tekniken implementeras?
Hur ska den supportas/hur ser eventuell service ut?
Ska detta göras i någon form av projekt kommer följande resurser att behövas inom
KLOK:
•

Projektledare - förslagsvis rehabingenjör

•

Tekniker- hur mycket tid på tekniker beror på omfattningen men till att börja
med kommer det behövas 50%. Initialt går övervägande tid till
kompetensutveckling och kartläggning.

n stinget
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Välfärdsteknologi
FINSAM
Vilket samarbete kan vi ha med dem?
Arbetsterapeut i skolan
Falu kommun vill anställa arbetsterapeut som ska jobba med kognitivt stöd i
ordinarie gymnasieskolan.
Hur kan vi samarbeta kring detta? Hur kan KLOK stötta med tekniken? Hur hanterar
vi detta om fler kommuner går i samma liktning?
Samarbete med Framtidsmuseet
Delta i projekt kring anpassningar i deras miljö. Skapa delaktighet och öka
kännedom.
Samarbete med arbetsförmedling och försäkringskassan
Nya boenden
Falu kommun bygger nytt
Visnings lägenhet

0

Ateranvändning av
hjälptnedel
Nyckeltal I Kvalitet

Utfall

Mål

Prognos
helår

% andel återanvända
hjälpmedel Rörelse

77

80%

% andel återanvända
KLOK

61

55% '

e

% andel återanvända
hjälpmedel PMB

64

80%

Il

Målet är att kunna redovisa en kostnadseffektiv
hjälpmedelshantering på sikt medan det i dagsläget
bara kan redovisas att hjälpmedlen återanvänds.

Rätt Pris
Syftet med projektet är att skapa en
gemensam syn över dagens prismodell
samt beskriva hur den kan utvecklas för
att bli än mer rättvisande och
ändamålsenlig?

•I
•

Lonszl'stinget
/ raALARNA

Rätt Pris
•
•
•

Priset ska sjunka på hyra
Ingen rabatt på försäljning och hyra
Ekonomisk avskrivning= Teknisk livslängd

•
•

Retursortiment (öka kostnadseffektivitet)
Timpriset för konsulttjänst/färdtid (rev.)

n stinget
ALARNA

Anskaffningskostnad
(lnköpspris, installation)

Upphandlingskostnad
(Upphandlingsarbete, kravspecifikationer)

Anpassningskostnad
(Utprovning , inställning , anpassning,
specialanpassning, egentillverkning)

Rådgivningskostnad
Underhållskostnad

(Produktinformation)

(Underhåll/besiktning utförd av kund , leverantör
och/eller oberoende underhållsleverantör inkl resor)

Distributionskostnad
(Transport och hantering)

Rekonditioneringskostnad
(Vid återanvändning av hjälpmedel)

Dokumentationskostnad

Bassortimentskostnad

(Aktuella hjälpmedelskataloger, bruksanvisningar, sprängskisser, reservdelslistor
samt registrering i inventariesystem)

IT-stödskostnad
(Inventariesystem , WebSesam)

(Sortimentsgruppsarbete)

Lagerhåll ni ngskostnad
(Hjälpmedel, tillbehör, reservdelar, ankomstkontroll
samt drift och underhåll av förråd)

Driftkostnader
(Byggnader, maskiner, utrustning ,
energi, skatter)

Utbildningskostnad
(Utbildning av brukare, närstående,
personal, förskrivare, chefer,
underhållspersonal)

Övriga kostnader
(Hantering av flytt till och från länet samt
stulna eller förstörda hjälpmedel)

Avvecklings-och
skrotningskostnad
(Utrangering , källsortering, skrot- och
miljöavgifter)
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n stinget
ALARNA

Hjälpme delsdag
T·sdag den 31 mars klockan 10- 15
Öppet hus och visn ing av ana typer av hjälpmedel
Välkommen till årets Hjälpmedelsdag!
Öppet Hus den 31 mars mellan ktockan 10:00 och 15:00.
Kostnadsfritt Ingen anmäfan behövs.
Ta chansen att besöka oss för att titta, klämma och känna på
produkter från alfa hjälprnedelsområdent
LO HjälpmedeJ visar den här dagen ett större utbud av produkter:
upphandfat sortiment, konsumentprodukter och smarta
vardagshjälpmedet.

Under den här dagen finns hjäfpmedefskonsulenter, tekniker,
audionom, optiker mJl. på plats för att visa produkter och svara
på era frågor.
Kontakta oss gärna för mer information.
Vägbeskrivning och kontaktuppgifter hittar du på baksidan.

n stinget
ALARNA

I•.

VÄSTERBOTTENS

landstinget

•

LÄNS LANDSTING

DALARNA

Välkommen
Inom projckte omgivn.ingskontroll för barn har visningsmi!jöer bygg s
upp i Dalarna ooh Väs erbottcn.
Miljöerna passar dig som är nyfiken & leksugen oavsett "Mer!
Vi har invigning i
Bo rlänge 22/ 4 på LD Hjälpmedel, Sko rna arga an 20
Umea 28/4 på Hjälpmedel Vä sterbotten, Köksvä en 11

Program för i vigningsdagama:

13:00 -

8:00 Öppet hus

14~00

föreläsn ing Omgiv.ningskon oll ur ett barns perspe iv" {ca 20 mint

15:00

lnv'igningsceremoni

17:00

föreläsning "Omgi rningskontroll ur ett barns perspe iv'' {ca 20 min)

leksaker & Hjälpmedel, Prova på, Överraskninga.r,
l otteri, Tilf.tugg och mycket mer!
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Tilldelade uppdrag
Hjälpmedelsnämnden Dalarna

ID

nr

Uppdrag

Senast uppdaterad :

Atgärdslista

Information om uppdraget

2015-03-18

Uppdragsgivare/
Initiativtagare

Ansvarig

Datum och
paragraf

Start

Slut

Status

3

Delegationsbestämmelser
Delegationsbestämmelser Hjälpmedelsnämnden
Hjälpmedelsnämnden Dalarna Dalarna

Arne

Vilande

4

Utse ledamöter
Beredningsgrupp Hjälpmedel

Utse ledamöter Beredningsgrupp Hjälpmedel

Arne

Påbörjad

5

Utse ledamöter Medlemsråd

Utse ledamöter Medlemsråd Hjälpmedel

Arne

Påbörjad

Prio
1-5

Noteringar

Hjälpmedel
6

Sortimentsgrupper

Ta fram lista på vilka sortimentsgrupper som skall
finnas och deras uppdrag

Annelie

Påbörjad

7

Avgifter för hjälpmedel

Sammanställa avgifter för hjälpmedel i kommuner
och landstinget samt presentera förslag

Monica Setterlund
Moa Nordlund

Påbörjad

Helena Sandberg
8

Gemensamt
högkostnadsskydd

Införa gemensamt högkostnadsskydd i kommuner

Monica Setterlund

och landstinget

Moa Nordlund
Helena Sandberg

Vilande

Utveckla Hitta och jämför hjälpmedel i 1177, steg 2

Vilande

Uppdatera Hjälpmedelsguiden löpande
Genomgång av regelverk/policy/riktlinjer

Påbörjad

12 Regelverk/policy/riktlinjer

13 Förskrivar- och beslutsstöd

Utred förutsättningar att gå vidare

10 Hitta och jämför hjälpmedel i
1177, steg 2
11 Hjälpmedelsguiden

14 Införande av nya hjälpmedel

Besluta om hur skall införande av nya hjälpmedel

15 Samverka med

skall gå till
Samverka med inköpare/upphandlare i kommun
och landsting gällande inköp och avtal

in köpare/upphandlare

Avvaktar utredning hos SKL

Påbörjad
Carina

Påbörjad
Vilande

Arne

Påbörjad

Möte 6/3, 2014
in köpa re/uppha nd lare
kommuner och landstinget
Se åtgärdslistan för Rätt Pris

Möte 6/3, 2014
in köpa ref upphandlare
kommuner och landstinget

16 Upphandling
förbrukningsmaterial

Skall det göras av nämnden? Definiera innebörden
av förbrukningsmaterial

Arne

Påbörjad

17 Skolhjälpmedel

Ta fram rekommendation gällande riktlinjer som

Hanna

Påbörjad

18 Prismodell "Rätt Pris"
19 Installation och service av

fastställs av kommun och landsting
Översyn av prismodell "Rätt Pris"
Utreda vem som skall göra vad beträffande

Linus

Påbörjad
Påbörjad

hjälpmedel

installation och service av hjälpmedel

20 Distribution av hjälpmedel

Distribution av hjälpmedel, följa upp ny

Mikael

Påbörjad

21 Hjälpmedel för egenansvar

transportorganisation via Landstings-service
Fastställa riktlinje

Arne

Påbörjad

22 Hjälpmedelsverksamheten

Utvärdering och uppföljning av
hjälpmedelsverksamheten

Påbörjad

Hur vet patienten/brukaren
vart den skall ringa?

Möte 15/5 med revisorer
kommuner och landstinget

~

/i/ c

•I
•

2015-03-19

Landstinget
DALARNA

LD HJÄLPMEDEL
Arne Thureson

Sammanställning av gemensamma upphandlingar via Hjälpmedelsnämnden Dalarna
UpphandlinQsCenter Falun BorlänQe ReQionen
Borlänge Falun Gagnef Hedemora Ludvika Säter

Mora

Orsa

Älvdalen

Leksand

Malung/
Sälen

Rättvik

Vansbro

Avesta

Smedjebacken

LO

Personliga
hjälpmedel
SänQar

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Standardmadrasser

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Antidecubitus madra.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Person lyftar

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Transportrullstolar

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Nutritionspumpar

X

X

X

X

X

XX

Sjukvårdmaterial
Förbandsmaterial
Webbkameror/
fjärrtillsyn
Giraffer/fjärrtillsyn
Trygghetslarm

X

X

?

?

X

X

X

X

X

