Hjælpemiddelafsnittet

Referat - møde i Underudvalg for Behandlingsredskaber og Hjælpemidler
Tidspunkt: 20. november 2012, kl. 8.30 - 10.30
Sted:
Fredericia Kommune.
Deltagere:
Chefterapeut Kirsten Jones Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus
Oversygeplejerske Birthe Nielsen Ditlevsen, Sygehus Lillebælt
Malene Kristiansen, Billund Kommune
Afdelingsleder Dennis Jensen, Vejle Kommune
Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager, Fredericia Kommune
Afdelingschef Bettina Fischer, Kolding Kommune
Chefterapeut Dorthe Maagaard, Sygehus Lillebælt, Fredericia og Kolding Sygehuse
Afd. sygepl. Dorthe Thybo Rasmussen
Afbud:
Overlæge Rolf Ejsted Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus
Sundhedschef Marit Nielsen-Man, Vejle Kommune
Teamleder Aase Zoffmann, Middelfart Kommune
Chefkonsulent Margrethe Ørum Schack, Vejen Kommune (træder ind fra næste møde)
Mødeleder: Dorthe Maagaard
Referent: Mai-Britt Tingsager

1) Godkendelse af referatet fra 22. maj 2012
Har endnu ikke modtaget referater fra Følgegruppen. Ligger på Sygehus Lillebælts hjemmeside. Der kommer referater fra vores møder også til at være, så det kan findes der, hvis det ikke
kommer rund på mail.

2) Ændret repræsentation fra Vejle Sygehus fra 1. september 2012.
Terapiafdelingerne i Vejle er lagt sammen og Kirsten Jones er blevet chef terapeut, hvorfor Helle Thidemann ikke er med i dette regi mere.
3) Forslag til formalia for underudvalget – se vedhæftede fil.
Til dagsorden: Drøftelse af, hvor længe før cases skal være formanden i hænde før næste møde.
Faste punkter: Ud fra kommissorium tilføjes.
Birthe tilretter

DK-7000 Fredericia
Tlf. 7210 7305
mai-britt.tingsager@fredericia.dk
www.fredericia.dk

4) Nyt fra Følgegruppe for Behandlingsredskaber og Hjælpemidler, herunder info om case revideringer og nye cases.
Møde i uge 46. I forhold til cases: Det bliver sværere og sværere – der er mange tolkninger i
kommunalt regi og presset af økonomien bliver tolkningerne måske skarpere. Eksempel på
ben-skinne til et barn, hvor diskussionen går på, hvorvidt der er tale om genoptræning, en varig
lidelse eller et behandlingsredskab. Forældrene anbefales at anke sagen, så den kan blive vurderet i Nævnet og i Ankestyrelsen. I den konkrete sag er tilknytningsprincippet også svært at
afgøre. Der er bedt om vejledning til tolkning af tilknytningsprincippet hos det administrative
kontaktudvalg (DAK).
Problematisk at patienter og borgere ikke har mulighed for at anke afgørelser i forhold til sundhedsloven. Dorthe vil undersøge om den konkrete sag også kan blive vurderet i sundhedsministeriet ift. Sundhedsloven.
Pjecer skal revideres.
Case omkring PEG sonder udarbejdes.
Støttestrømper mv. – se i øvrigt referat.
Det ny reviderede Casekatalog er til godkendelse i DAK.
5) Evaluering af temaeftermiddagene i juni. Forslag til evt. andre arrangementer.
Det var en succes. Der var stort fremmøde. Der blev skabt forståelse for, at der ikke nødvendigvis er facit på de sager vi samarbejder om. God signalværdi i at vi planlagde og stod på mødet som et samlet underudvalg.
Forslag til andre arrangementer: Ex. Børneområdet
6) Cases. Case fra sidste møde fra Vejle Kommune om irrigation. Vejle Kommune medbringer eller fremsender sagen.
Skubbes til næste møde. Dennis har sent casen ud ved sidste møde, men er ikke kommet med
ud denne gang.
7) Kapacitet, ventetider på fx. udbringning, kvalitetssikring (rengøring, stand, instruktion). Hvordan
ser det ud de forskellige steder?
Vejle Kommune: Udlejer ikke længere hjælpemidler.
Billund Kommune: Udlejer ikke længere hjælpemidler. Har fået af vide at de ikke må drive virksomhed.
Kolding Kommune: Er i udbud på depotdriften. Har problemer med skimmelsvamp på depotet.
Kommunen kan selv byde ind på opgaven. Det er en kæmpe stor proces.
Fredericia Kommune: Udlejer ikke hjælpemidler. Har lavet beregninger på at den administrative
omkostning ved at skulle gøre det vil være stor.
I praksis vejleder vi alle borgerne til hvor de kan henvende sig, hvis de selv ønsker at købe
hjælpemidler, men er opmærksomme på konkurrenceforvridning
Vejle Sygehus: Har indkøbt vaskemaskine. Opleves som en stor hjælp.
8) Indleveringsgeografier og hygiejnestandard.
Hjælpemidler der er udlånt fra Sygehus Lillebælt kan afleveres i hele Sygehus Lillebælt – på alle sygehuse. Hjælpemidler fra andre sygehuse kan også afleveres ved nærmeste sygehus.
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9) Leverandøraftaler, Ortopædisk fodtøj (Mai-Britt)
Vigtigt at borgerne oplyses om frit valg på hjælpemidler allerede fra Sygehuset. Dorthe vi sørge
for orientering til ortopædisk afdeling.
Jesper Frere Afdelingsterapeut fra ortopædisk afsnit. Lise Wange, speciale ansvarlig ortopædisk afsnit, begge fra Kolding Sygehus kan orientere om ny arbejdsgang ift. bevilling af proteser.
10) Stomiprodukter (Birthe) Se vedhæftede case.
Stomiambulatoriet med 3 sygeplejerske. Bruger meget tid på patienterne men også meget tid
på bevillinger og de forskellige udbud i kommunerne. Sygeplejerskerne oplever manglende
kendskab til produkterne i kommunerne.
Kolding: Vi er hver især bundet op af forskellige indkøbsaftaler, Casen er meget generel. Kolding Kommune spørger om muligheden for at benytte edifakt i stedet for lægeblanket LÆ 165.
Vejle: Den faglige viden på området ligger på sygehuset. Har korrespondance med leverandørerne.
Dorthe: der opereres ca. 50 borgere mere på årsbasis end for 3 år siden og antallet er stadig
stigende. Årsagen er, at flere går til lægen, når de oplever problemer. Oplever at der stilles
spørgsmål til den faglige vurdering. Eksempler på patienter / borgere der venter længe på de
hjælpemidler der afhjælper dem, så de f.eks. kan passe arbejdet.
Birthe: omdrejningspunktet må være dialogen. Der er tale om en faglig og økonomisk ansvarlig
vurdering fra sygehusets side, hvilket er vigtigt at melde ud til de kommunale sagsbehandlere.
Fredericia: I kommunerne har vi en myndighedsrolle, hvor vurderinger og begrundelser skal
med i bevillingsgrundlaget.
Vi skal hver især haverespekt for hinandens kerneopgaver.
Billund: De afprøvninger der foretages på ambulatoriet er vigtig argumentation til de kommunale
sagsbehandlere, når der skal laves en bevilling.
Vejle: Er af det kommunale tilsyn blevet vejledt om at myndighedsrollen ikke med loven i hånden kan uddelegeres til anden part upåagtet denne parts positive kvaliteter – Baggrunden herfor er en række sager som har været behandlet af Center for Kommunikation og Hjælpemidler.
Ansøgninger fra sygehuset laves kun af de 3 stomi sygeplejersker.
Forslag om dialogmøde, som bliver taget godt imod. Forslag om at Læ-165 lægges på edifakt.
Dorthe inviterer til dialogmøde først i det nye år med de kommunale sagsbehandlere med et
forslag til dagsordenpunkter.
Mailadresser på kommunale sagsbehandlere på stomiområdet:
Fredericia:
Anne-Marie Hansen, 7211 3393: anne-marie.hansen@fredericia.dk
Billund:
KK@billund.dk og KEH@billund.dk.

Vejle:

Lydia Bott : Lydbo@Vejle.dk
Marianne Nielsen : Marni@Vejle.dk

Kolding:

Susanne Harders Storm Thomsen suto@kolding.dk
Karen Møllerskov kalm@kolding.dk
Gitte Kristensen gibk@kolding.dk
Tinna Brockstedt, tlf. 8888 4702 email:
tinna.brockstedt@middelfart.dk

Middelfart:

Enighed om det gode i at få cases fremlagt af dem der har den faglige viden.
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11) Støttestrømper (Malene) Se vedhæftede case.
Case sendt ud med dagsorden. Dorthe skriver ud til sygehus afdelingerne. Om det vil være muligt at afprøve strømpepåtagere inden borgerne udskrives/sendes hjem.
12) Næste mødedato og sted
Birthe tilbyder at finde 4 datoer i 2013. Næste møde afholdes i Billund, Vejen, Vejle Sygehus,
Vejle Kommune.
13) Evt
Birthe bliver ved med at være med til disse møder. Er derved gennemgående person i de forskellige underudvalg, så der ikke sker dobbelt arbejde og så sager nemmere bringes fra det
ene udvalg til det andet.
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