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Enl sändlista

Möte:

Sortimentsgrupp Barnhjälpmedel

Tid:

Tisdag 24 nov kl. 13.00- 14.52

Plats:

Skypemöte
Deltagare: DHC: Mia Dammvik, Per Olhans, Veronica Hansen(kallad maa
nytt hygienavtal)
Hab: Maria Byrén, Malin Larsson(del av tid), Kicki Åkerman(del av tid),
Marie Wikström
Barnkliniken: Sofia Östlund

Ärenden:
1.

Godkännande av föredragningslista

2.

Godkännande av föregående mötesanteckningar

3.

Kort rapport från enheterna

4.



Ludvika: Fulltaliga AT och SG.



Falun: Två AT har sagt upp sig, en AT på väg in.



Avesta: Saknar två AT på barn och en SG på vuxen.



Borlänge: Kommer att vara en del sjukfrånvaro. Lotta och
Solveig täcker upp till en del. En AT barn har sagt upp sig.



Mora: Väntar på ny avd. chef.

Info DHC Falun


Nu i lokaler på Ingarvet i Falun. Västermalmsvägen 13b för
bokade besök, Västermalmsvägen 3 för återlämning av
hjälpmedel. Karta finns på Intra. Ibland är det trångt på
parkeringen. Det är ok att parkera på gatan utanför entrén om
det skulle vara fullt. Ingen bemannad reception och ibland
trångt i väntrum. Inget fika finns för besökare. Vi önskar att så
få personer som möjligt deltar fysiskt vid utprovningar.

Postadress

Besöksadress

Kontakt

Handläggare

Box 948
781 29 Borlänge

Skomakargatan 20
Borlänge

023-49 00 00
ldhjalpmedel@ltdalarna.se
www.ltdalarna.se/ldh
Org nr: 232100-0180

Piret Ögren
0243-49 78 81
Sekreterare
piret.ogren@ltdalarna.se

Hjälpmedel Dalarna
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Sortimentsgrupper- uppdrag och ansvar


Riktlinjer och uppdrag sortimentsgrupp
Vi går igenom dokumentet



6.

Anpassning bilbarnstolar- punkt från föregående möte


7.

Marit Jonsson från Trafikverket har deltagit på
arbetsterapeuternas yrkesträff. Mia har även haft kontakt med
Marit och informerar om att en skrivelse är skickad från
Trafikverket till SKR(Sveriges kommuner och regioner) men
man har inte fått någon återkoppling på skrivelsen. Marit har
lovat att återkoppla till Mia om det händer något nytt i frågan.
Just nu måste alltså familjen själv köpa en avancerad bilstol för
att barnet ska kunna sitta säkert under transport. Inga bidrag
från FK och det är heller inte förskrivningsbart som hjälpmedel
eller kan anpassas via DHC. Marit har mycket kunskap och
tips om bilbarnstolar om man vill hänvisa familjer vidare.

Kort cykelinfo


8.

Vi önskar från DHC att man, om det är möjligt, skickar en
ersättare om man själv inte kan delta på
sortimentgruppsmöten. VI är få deltagare i gruppen och det är
sårbart när någon/några inte kan närvara.

Utprovningscyklarna finns kvar i Borlänge än så länge ( i ett
nytt garage då det varit inbrott i det gamla!) Parcyklar provas ut
i Falun. Mer info kommer när det börjar närma sig cykelsäsong
igen.

Sortiment:


Scallop: Har provats i Falun och Ludvika. Ingen succé.
Returnera provexemplaren till DHC/ Mia. Vi beslutar att
produkten är ett egenansvar.



Alternativ till Kudu- vagn för förflyttning på ojämnt underlag?
Önskemål från förskrivare Lisa K som har lämnat en motivering
vilken delges gruppen. DHC har haft hem 2 olika underreden
för påseende: Josi Wismi från AnatomicSitt sitt och X-Rover
från MaydayAid. Ingen av produkterna uppfyllde helt behoven.
Frågan lyfts till gruppen, om någon annan ställts inför liknande
behov, ingen i gruppen har det. Maria berättar att hon har en
familj som köpt en joggingvagn som till viss del anpassats men
då har den ett annat syfte än i de ärenden Lisa har.
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Habteamet tittar nu på en ny komfortrullstol för barn från HD
som kan vara ett alternativ till Kudu. Vi tror att den har lite
bättre köregenskaper än Kudun samt att den har några
finesser som inte Kudu har ex flexrygg, ställbar sittbredd mm.
Är tyvärr inte upphandlad i nuläget.

9.



Tvillingvagn, fråga från Kicki: Barn med förskriven vagn som är
på väg att få ett syskon. Ej förskrivningsbart.



Nytt avtal gånghjälpmedel 1 dec, Mia informerar: Gåstolar:
Mustang från Etac Dynamic Pacer från Minicrosser, Explore
och NFwalker från Made for Movement är nu upphandlade i 7Klövern .De två sistnämnda har vi fn inte i vårt sortiment. MK4
från Mayday aid är inte längre upphandlad pga leverantörsmiss
i upphandlingen. Rollatorer; Crocodile(bakåtvänd) från Etac
och Gemino 20S från Sunrise Medical



Nytt avtal hygienhjälpmedel, Veronica informerar: Duschvagnel Carevo från Arjo, Duschstol Reko från Swereco.
Hygienstolar: Heron från Etac, Flamingo 1-4 från Etac, Swan
från Etac, Sitzi Starfish från Anatomic Sitt, HTS från Rifton,
Svan Balance att montera på toalett från Svancare. Inga
skötbord är upphandlade men köps såklart in vid behov.



Hjälpmedel utanför sortiment-särskild prövan? Rutin finns för
detta i ett flertal regioner. Gruppen uppdrar åt DHC att hitta ett
förslag till rutin som skulle fungera i Dalarna.

Hjälpmedelsmöten Hab-DHC: Vi väcker frågan om det finns behov av
att återuppta forum kring hur vi samarbetar mellan enheterna och
DHC på bästa sätt. Ex att repr från habteamet besöker resp enhet
.Frågan tas med tillbaka till hab för diskussion och punkten tas upp
igen på nästa möte.

10. Utbildningar: Mia informerar: Made For Movement ”dynamiskt
stående” + workshop Innowalk 2/12 inställt, nytt datum kommer. Etacpostural kontroll i stående och workshop ståhjälpmedel 16/2. Två
pass (FM/EM), inbjudan kommer så småningom.
Temadag barnhjälpmedelssortiment DHC planeras under våren.
11. Övriga frågor


Tvillingvagn, fråga från Kicki. (se punkt under sortimentsfrågor)

12. Nästa möte: 2021-02-23, 2021-04-27 Mia kallar.
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Sändlista:
Marie Wikström, Habiliteringen Mora
Malin Larsson, Habiliteringen Borlänge
Kicki Åkerman, Habiliteringen Falun
Maria Byrén, Habiliteringen i Ludvika
Sofia Östlund, Barnkliniken, Falu lasarett
Per Olhans, DHC
Veronica Hansén DHC
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