Referat – møde i Underudvalg for Behandlingsredskaber og Hjælpemidler
Tidspunkt: Torsdag d. 28.2.13
Sted: Billund kommune
Deltagere:
Chefterapeut Kirsten Jones, Sygehus Lillebælt, Vejle sygehus
Oversygeplejerske Birthe Nielsen Ditlevsen, Sygehus Lillebælt
Ergoterapeut Malene Kristiansen, Billund kommune
Afdelingsleder Dennis Jensen, Vejle kommune
Afdelingschef Bettina Fischer, Kolding kommune
Chefterapeut Dorthe Maagaard, Sygehus Lillebælt, Fredericia og Kolding sygehus
Chefkonsulent Margrethe Ørum Schack, Vejen kommune
Aase Zoffmann, leder Myndighedsteamet, Middelfart kommune
Afbud:
Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager, Fredericia kommune
Overlæge Rolf Ejsted, Sygehus Lillebælt, Kolding sygehus
Sundhedschef Marit Nielsen-Man, Vejle kommune

Mødeleder: Dorthe Maagaard
Referent: Aase Zoffmann
1) Godkendelse af referat
Referatet godkendt
2) Opdatering af medlemmer af underudvalget ved navn, titler, telefonnummer
Der ligger opdateret materiale på sygehus Lillebælts hjemmeside.
3) Gennemgang af årshjulet og aktuel status
Der ligger forslag til nyt årshjul, som forventes vedtaget snarest. Det udsendes til medlemmerne straks efter vedtagelse.
Punktet drøftes på næste møde.
4) Valg til formands- og næstformandsskabet. Nuværende er valgt for en 2 års periode d. 11.2.11
Der er enighed om at det er hensigtsmæssigt, at formand/ næstformand har placering i Følgegruppen. Bettina vil gerne
afgive posten
Dennis Jensen bliver repræsentant for kommunerne, Dorthe Maagaard repræsentant for sygehusene. Dennis som
formand, Dorthe som næstformand.

5) Nyt afgrænsningscirkulære og casekatalog
Der er udarbejdet ny udgave af afgrænsingscirkulæret i forbindelse med at ansvar for tildeling af høreapparater pr.
1.1.2013 er overgået fra kommunerne til regionerne. Høreapparater betragtes ikke mere som et hjælpemiddel der kan

bevilges efter SL § 112, men som et behandlingsredskab der henhører under sundhedsloven. Udover denne tilretning er
der primært tale om, at der nu anvendes et mere forståeligt sprogbrug.
Casekatalog ligger som en pdf fil på Vis info. Der ses øget fokus på sygeplejeartikler – der kommer flere cases på
området. Det kunne være ønskeligt, at man redaktionelt adskiller hjælpemidler og sygeplejeartikler i case kataloget.
Ønsket rejses i Følgegruppen.
6) Referat fra møde i Følgegruppen. Herunder behandles også dagsordenens pkt. 7 CP børn og skinner.
Der henvises til referater for Følgegruppen, som kan findes på SLB`s hjemmeside under bjælken ”fagfolk” –
”Sundhedsaftalen” . Følgegruppen anmodes om at godkendte referater er tilgængelige på hjemmesiden.
På mødet har der været fokus på følgende punkter:
• Det nye afgrænsningscirkulære
• ”Grå zone problematikker” – der foreligger beskrivelser af forskellige problematikker. Disse fremsendes til
medlemmerne samen med referatet.
• Problematikker omkring PEG sonder. Der vil live udarbejdet en case omkring emnet.
• CP børn og skinner: Følgegruppen har som Region Midt skrevet til ministerierne for hjælp til at afgrænse
bestemmelserne. Betragtes skinner som et varigt hjælpemiddel § 112, som et redskab der gives som led i
genoptræning § 140 eller drejer det sig om forebyggelse?
Bettina oplyser, at Kolding kommune har fået hjemvist en sag fra Det sociale nævn. Kolding kommune har givet afslag
i henhold til tidligere afgørelse truffet i Det sociale nævn, Region Midtjylland. Kolding kommune har anket afgørelsen
til Ankestyrelsen, men der foreligger ingen svar.
• ”Tilknytningsprincippet”. Der ønskes afklaring af hvorledes dette tolkes. Spørgsmålet er stillet til DAK.
• Urotainer, produkt til skylning af katetre, hvis der dannes sten. Der er nedsat arbejdsgruppe som belyser sagen.
Det aftales, at Dorthe fremover sender referat fra møder i Følgegruppen direkte til medlemmerne.
.
8) Indkomne Cases: Vejle kommune har case om irrigation overført fra sidste møde
Drøftet, se beskrivelse og konklusion i oversigt over behandlede cases. Orientering til Følgegruppen.
Opfølgning på næste møde.
9) Kapacitet, ventetider på fx udbringning, kvalitetssikring (rengøring, stand, instruktion). Hvordan ser det ud de
forskellige steder?
Kolding:
Drift af hjælpemiddeldepotet er i Udbud. Nyt depot skal være i drift fra midt juni. Eksternt konsulentfirma har bistået
hjælpemiddeldepotet i at gøre klar til udbud.
Fokus områder: Undgå besværlige arbejdsgange der er tidsrøvere for sagsbeh. terapeuter. Vedr. APV hjælpemidler ved
udskrivning: Der har været nedsat arbejdsgruppe i kommunen for analyse af arbejdsgange. Det viser sig at de nye
retningslinjer ikke at fungere. Derfor følges op i ny arbejdsgruppe med repræsentation fra sagsbeh. terapeuter, visitation
og sygehus afd. Det skal aftales, hvordan man kan indarbejde gode arbejdsgange, så det bliver en mindre tidskrævende
opgave for sagsbeh. terapeuter.
Ligeledes se på arbejdsgange i forbindelse med tryksår – hvordan sikre at man får de rette oplysninger – også i
forbindelse med udskrivning, hvor sygehuset har vigtige oplysninger.
Vejle:
Ingen problemer
Opsagt mobilitetsaftalen med CKHM – investerer i egen siddestillingsklinik. 4 terapeuter bliver uddannet på højt
niveau. Overvejer mulighed for at tilrettelægge ”pakkeforløb” – for at optimere ydelse for borger der bevilges kørestol.
Udbud – man fravælger en del områder, da man vurderer at udbytte ikke er tilstrækkeligt i forhold til den tid der skal
investeres.
Vejen:
Presset på sagsbehandlingstid . Politisk har man valgt at aftale med Zealand Care ikke forlænges og at kommunen selv
tager opgaven. fra 1.7.13.
Udbud – der overvejes om mandetimer svarer til udbytte.

Middelfart:
Der skal findes nye lokaler til hjælpemiddeldepotet. Man overvejer fremtidig løsning. Der forventes politisk
stillingtagen i foråret.
Man er presset på sagsbehandlingstid.
Billund:
Har hjemtaget opgaver fra CKHM: biler, siddestilling, boligændringer – vil købe hvor muligt
HK tager ”glatte sager”. Eget hjælpemiddeldepot er velfungerende.
Kolding-Fredericia sygehus:
Ingen ventetid på levering. Oplever at det fungerer.
En lille obs: El-talerstole: får henvendelser fra kommuner der ikke finder det er tilstrækkeligt at levere en talerstol med
hydraulik, men stiller krav om at der leveres el-talerstol . Dette serviceniveau kan kommunerne ikke forvente er
udgangspunktet.
Vejle sygehus:
Henstilling om, at kommunen hurtigst muligt begynder sagsbehandling af ansøgning, i de situationer hvor det ved
udskrivningen står klart at der er et varigt behov, og sygehuset har udlånt et hjælpemiddel midlertidigt. Sygehuset
oplever, at nogle kommuner først starter sagsbehandling når sygehuset rykker.

10) Opfølgning på sidste mødes besøg af stomisygeplejerske og det efterfølgende tværkommunale stomimøde.
Et godt initiativ – fint at invitere ekstern samarbejdspartner med til møde i underudvalget – og derefter sikre at emnet
drøftes direkte blandt berørte parter sygehus/ kommune.
11) Næste mødedato og sted
23.05.13 i Vejen kommune
12) Evt.
Malene: i forbindelse med vinteren – flere borgere henvender sig efter fald med ønske om rollator, da sygehuset har
henvist dem til at kontakte kommunen. Sygehuset håber det er enkelt stående tilfælde. Der er givet god information –
også til Skadestue om ansvar for udlån af hjælpemidler.
Birthe: Tilbage melding fra Underudvalg Indlæggelse-udskrivning:
Oplysninger om behov for hjælpemidler beskrives normalt i Forløbsplaner.
Ved FAM forløb hvor man forventer indlæggelse under 48 t, sendes der ikke en forløbsplan. Derfor skal oplysning om
behov for hjælpemidler beskrives i Udskrivningsrapporten. I kommunerne skal man være opmærksom på, hvordan
denne oplysning bliver videregivet til rette instans, da visitatorerne ikke kan forventes at læse udskrivningsrapporten.
Birthe: Nogle kommuner har bedt om ergoterapeutisk vurdering. Dette kan forsinke en udskrivning. I dialog drøfte
relevans og aftale om evt. vurdering skal foregå på sygehus.

