Velfærdsforvaltningen - Myndighedsafdelingen - HjælpemiddelteametMØDEINDKALDELSE

Emne: Møde i Underudvalg Behandlingsredsk. og Hj.midler
Mødedato

Mødested/lokale

Mødetidspunkt kl.

Forventet sluttidspunkt kl.

12/3-2015

Mødelokale 1 i
administrationsbygning
Vejle Sygehus
7100 Vejle

8.30

10.30

Deltagere

Chefterapeut Kirsten Jones Sygehus Lillebælt, Vejle Give Sygehus
Sundhedschef Marit Nielsen-Man, Vejle Kommune(afbud)
Ergoterapeut Signe Plats, Middelfart Kommune (afbud)
Ergoterapeut Malene Kristiansen, Billund Kommune (afbud)
Faglig Koordinator Stella Christiansen, Vejen 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 (afbud)
Evt. afbud bedes meddelt til

Direkte telefonnr.

Dennis Jensen

30530017

Dato

Mødeindkalder

Direkte telefonnr.

12. marts 2015

Dennis Jensen

30530017

Journalnr.

Dagsorden
1.

Godkendelse af referatet fra december 2014

Punktet bør fremadrettet ændre kontekst til i stedet. at handle om kommentering og
opfølgning på det godkendte referat.
2.

Ændret repræsentation fra Vejen Kommune
– Stella Nordahl Christiansen deltager. Stella er Faglig koordinator på bolig og
genudlån i en afdeling med 7 sagsbehandlere.

3. Nyt fra Følgegruppe for Behandlingsredskaber og Hjælpemidler, herunder info om
case revideringer og nye cases. Se referat fra følgegruppen
http://regionsyddanmark.dk/wm265814 – eksplosiv udvikling omkring forbrug og
ordination af ernærings præperater ( proteindrik m.v.). Det har medført at det nu
er blevet et fokus område i Region syd i fht. at højne opmærksomheden på, hvem
som er målgruppen for denne behandling.
De nye sundhedsaftaler og fremtiden omkring følgegruppernes fremtid er en
opmærksomhed som afventer endelig afklaring. Denne forventes henover sommeren.
Casekataloget er ved at få et facelift i fht. højere grad af tidssvarende inddeling (bl.a.
træningsområdet).
Næste møde i følgegruppen 12 juni.
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4. Mødekalender
Britta skriver: Når jeg kigger på denne side med Underudvalgets sammensætning,
kan jeg ikke se rækkefølgen i f.t. hvad Dennis skriver i referatet
Og er det f.eks. den 3. torsdag i måneden og er det altid fra 08:30 – 10:30 ?
Møderne ligger 12/3 Vejle Sygehus, 16/6 Fredericia Kommune ,10/9 Billund Kommune,
10/12 Kolding Sgh.

5.

Cases.

Kolding sgh. / Vejle Kommune.

Trappekører – kørestolsbruger efter operation.
Vejle Kommune beskriver casen på mødet:
Yngre kvinde – spastikker – bor hos sine forældre i bolig beliggende 1 meter over terræn.
Skal have foretaget en operation og skal forventeligt sidde i kørestol med strakte ben efter
operationen og imødeser problemer i forhold til at komme ind og ud af boligen i perioden.
Baggrunden for operationen er en genoperation på grund af tågang. Sygehuset forsyner
borger med relevant kørestol og toiletstol
Kommunen sørger aht. hjælpers arbejdsmiljø for lift, sejl, plejeseng. Brugstiden af
trappekøreren forventes af være de kommende 3-6 måneder. Anvendelsen af den
efterspurgte trappekører er forventeligt dagligt eller næsten dagligt til borgers
uddannelse, kontrol på sgh. osv.
Underudvalgets drøftelse pegede på at denne udfordring ikke i udgangspunktet, var en
forpligtigelse som sygehuset var pligtig til at løfte. Tilsvarende er
Hjælpemiddellovgivningen udfordret betydeligt i forhold til kravet om varighed.
Konklusionen blev derfor, at der kunne være elementer og snitflader omkring APV/ hensyn
til f.eks. skole / uddannelse / erhverv. I denne situation er der enighed om at der er flere
interessenter men tilsvarende begrænsede muligheder indenfor lovgivningen som direkte
peger på en løsning. Det vil derfor være en konkret vurdering, med baggrund i kommunens
serviceniveau som afgør, hvordan eller i hvilket omfang kommunen støtter.

6. Principafgørelsen vedr skinner/ståstativer – Link til Retsinformation (Kolding)
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=168071
God afgørelse som afspejler praksis på området.
7.

Stomi området (Vejle) + Bilag.

I forbindelse med sagsbehandling efter §112 på området for stomi artikler oplever
sagsbehandler i Vejle Kommune en forskel i tidspunktet for ansøgning om artikler til den
enkelte borger efter operation. Dertil oplever sagsbehandler i den første periode mange
ændringer i produktsammensætningen. Det har afstedkommet en overvejelse om, hvilke
faglige betragtninger der ligger til grund for ansøgningstidspunktet og sekundært et ønske
om at der kan opnås en fælles forståelse med stomi ambulatorierne omkring tidspunkt for
ansøgning.
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Kolding: Praksis i Kolding er at borger ansøger kommunen og at borger modtager en
bevilling som ikke er på produktkonkret. Tidspunktet for sagsbehandlingen handler typisk
om sygehusets vurdering af om stomien er permanent anlagt.
Fredericia: Praksis i Fredericia er at borger ansøger kommunen og at borger modtager en
bevilling som er produktafhængig. Tidspunktet handler typisk om vurderingen af om
stomien er permanent anlagt. Oplevelsen ved sagsbehandlerne, at der ikke sker så mange
produktændringer i starten – det er først noget tid efter operationen der kan ske skift.
Der iagttages forskel i regionens opfattelse samt i kommunernes serviceniveau i og udenfor
regionens grænser
For at skabe en øget kvalificering af spørgsmålet som klart har reference til andre og
sammenlignelige drøftelser aftales det at Vejle Kommune tager ansvar for at bringe
spørgsmålet videre til socialministeriet.

8. Tidsbegrænset udlån og tilbagelevering (Fredericia)
…” Problemstillingen var, at borger kun kunne låne en kørestol 1 måned efter udskrivelsen
fra Vejle sygehus. De har strammet meget op på deres udlån af kørestole. Borgere der
kommer til HPR skal i gang med et træningsforløb og det kan være svært at vurdere, om
der er et varigt behov.
Efter en måned sendes der rykkere ud og borger skal selv aflevere kørestolen. I dette
tilfælde blev kørestolen afleveret på Fredericia sygehus af ægtefælle, efter at jeg havde
kontaktet vejle sygehus og fået udlånet forlænget. Ofte tager vi kørestole med retur til
vores lager, men der kan gå tid før hjælpemidler til sygehusene bliver afhentet og borger
står stadig registreret for udlånet….”
Drøftet det uhensigtsmæssige i situationen. Praksis er at såfremt sygehus gøres
opmærksom på at kørestol er tilbageleveret ( via telefonen) stilles alle rykkere i bero ud fra
et tillidsprincip.
Der peges på fra sygehusets side på at det kan opleves at borgers kørestolssag i nogle
situationer først opstartes når sygehuset rykker for tilbagelevering. Kommunens
sagsbehandlere har i de situationer svært ved at indhente den tid som er gået. Det drøftes
at det giver store fordele for alle, at en tidligere varsling er en nødvendighed når
vurderingen er at det drejer sig om et varigt behov.
Punktet drøftes med formand/næstformand for underudvalget for indlæggelse og
udskrivelse i fht. hvordan det bedst bringes videre. Ansvarlig: Kirsten Jones
Dette fordi der er fælles ansvarlighed ifm udskrivelsen, at plejen i hjemmet allerede i den
nære tid efter udskrivelsen, forholder sig til de hjælpemidler som borger låner med hjem fra
sygehuset. Og forholder sig til og vurderer på om der er hjælpemidler der skal søges til
varigt brug.

9. Indsatsområde tryksår jfr. sidste mødes ad.8.(Bettina / Dorthe):
Er der yderligere i fht. de IT mæssige muligheder / udfordringer fra Hanne Vase?
Jfr. referatet fra sidst fremgik: Dorthe har enendu ikke modtaget svar og vil om
muligt lade det indgå i referatet.
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Punktet sættes på til næste møde mhp. yderligere erfaringer og opfølgning.
Orientering fra Vejle Sgh:
COSMIC EPJ – nyt IT system som går på tværs i hele region syddanmark.
Det er uafklaret hvilken betydning det har at der er kommet nyt system.

Kolding:
Den fælles skala mellem sektorerne giver en smidig data udveksling. Det har dog indebåret
nogen kompromisser i fht. at sende det nye materiale ud som skema.
Data sendes som en del af forløbsplanen. Kolding vil rundsende skabelon. Der bemærkes at
der er sket en afvejning af skemaets omfang.

Vejen Kommune:
Tryksår: opmærksomhed i kommunens interne anvendelse af skemaer – samt det
potentielle tilbageløb som mangelfulde vurderinger giver. Der arbejdes på nyt skema jfr.
Bradden skala.

10. Kapacitet, ventetider på fx. udbringning, kvalitetssikring (rengøring, stand,
instruktion). Hvordan ser det ud de forskellige steder?
11. Indleveringsgeografier og hygiejnestandard.

12. Næste mødedato og sted 16/6 kl 1200-1400 i Fredericia Vester Ballevej 4-6,
Snoghøj - Fredericia
13. Evt. Vejen kommune orientere som at deres har en VT konsulent som også har
betydelig berøring med hjælpemiddelområdet også har åbnet op for perspektiver
som kan have et mere forebyggende sigte - Stella vil til næste møde orientere
nærmere herom.
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