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Udarbejdet af: Birthe Nielsen Ditlevsen
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Referat fra opstarts møde i Underudvalg for behandlingsredskaber og
hjælpemidler, i regi af lokalt samordningsforum, Sygehus Lillebælt (SLB)
Tidspunkt: Torsdag d. 24. februar 2011 kl. 8.30- 10.30
Deltagere:
Kolding Kommune: Afdelingschef hjælpemiddelområdet, Bettina Smidt Fischer
Vejle Kommune: Afdelingsleder Birgitte Sideneus Bjerg Lamp
Fredericia Kommune: Afsnitsleder hjælpemiddel området, Mai-Britt Tingsager
Middelfart Kommune: Leder af myndighedsteam Aase Zoffman
Billund Kommune:
Vejen Kommune: Ergoterapeut Rikke Jeremiassen
Sygehus Lillebælt: Ledende terapeut Dorthe Maagaard FKS, VGS, ledende ergoterapeut Helle
Tiedemann VGS, afdelingsterapeut Kirsten Jones VGS, Ortopæd kir. afdeling Kolding, overlæge Rolf
Ejsted og planlægnings afd. SLB oversygeplejerske Birthe Nielsen
Afbud: ledende fysioterapeut Lisbeth Eriksen VGS

Dagsorden:
1. Velkomst, præsentation og orientering om baggrund for oprettelse af underudvalget samt
sammenhæng til det lokale samordningsforum, ved formand for det lokale
samordningsforum sygeplejefaglig direktør Helle Adolfsen SLB og næstformand
sundhedschef i Vejle kommune Marit Nielsen-Man
Formandsskab ved det lokale samordningsforum(SOF) SLB bød velkommen. I forbindelse med
præsentationsrunden redegjorde Helle Adolfsen for det fremtidige Sygehus Lillebælt herunder at
Fredericia Sygehus integreres, når nye bygninger er klar i Kolding, Middelfart som rygcenter, Give
Sygehus vil på sigt være Friklinik og Vejle Sygehus som kræftsygehus m.m.. Sygehus Lillebælt vil
på et tidspunkt være centreret på Middelfart, Vejle og Kolding Sygehuse.
Underudvalget er oprettet m.h.p at skabe et forum for dialog, hvor behandlingsredskaber og
hjælpemidler er i fokus og hvor der er kompetencer til at løfte samarbejdet fortolkningsmæssigt
med udgangspunkt i lovgrundlag.
Der blev redegjort for den regionale samarbejdsstruktur. SOF referer til DAK - DAK til
Sundhedskoordinationsudvalget (SKU) og følgegrupper er de faglige råd der kan behandle,
fortolke og indstille sager til videre behandling i DAK.
Lokalt i SLB referer Underudvalg for behandlings og hjælpemidler til SOF.
- Sundhedsaftaler, Grundaftale for behandlingsredskaber og hjælpemidler herunder specifikke
lokalaftaler http://www.regionsyddanmark.dk/wm278031: er grundlaget for Underudvalgets virke.
Casekataloget udgør en praksis relateret tilgang til omsætning af afgrænsningscirkulæret og de
relaterede ansvarsområder og er aktuelt under revision. Der er fokus på områder, hvor
afgrænsningscirkulæret ikke er dækkende og evt. politiske konsekvenser heraf i relation til
brugerbetaling m.v. skal drøftes og undersøges i de respektive fora. Det nuværende casekatalog
er gældende indtil videre.
- kommissorium for underudvalg for behandlingsredskaber og hjælpemidler (vedlagt): er
udarbejdet på baggrund af Grundaftalen, det tilgrundliggende lovgrundlag, casekataloget og de
aftaler der er indgået i SOF. SOF ønsker en tæt relation til Underudvalget, hvorfor der jf. årshjul
ønskes status x 2 årligt fra Underudvalget.

- evt. spørgsmål til kommissorium og underudvalgets opgaver: der spørges til undernote 1, i
relation til notat om præcisering af begrebsanvendelse på området for behandlingsredskaber og
hjælpemidler. Notatet er endnu ikke godkendt og derfor ikke tilgængeligt.
Referat fra SOF, hvor nedsættelse af underudvalg og godkendelse af kommissorium vedlægges
dette referat. Ovenstående er taget til efterretning.
2. Formalia
- valg af formand og evt. næstformand: Dorthe Maagaard SLB påtager sig formandsposten og
Bettina Schmidt Fischer, Kolding kommune næstformandsposten. Udgangspunktet er et fælles
ansvar i formandskabet. Bettina indgår i følgegruppe for behandlingsredskaber og hjælpemidler,
hvorfor der er god sammenhæng til det regionale niveau.
- opdatering af titler, adr. og tlf. nr.: oversigt vedlagt.
- sekretær/referent funktion: Birthe understøtter i opstarten.
- mødeplanlægning: det besluttes at udskyde næste møde til det reviderede casekatalog er
behandlet. Det er vigtigt at få afsæt i det nye casekatalog, hvor afgrænsning er mere præcis.
Der forventes også at pågå en udredning af sager, hvor evt. brugerbetaling og politisk
stillingtagen, er behandlet.
Møder planlægges til:
20/6 kl. 8.30 - 10.30, Kolding Kommune Klostergade 16,
19/9 kl. 8.30 - 10.30, Vejle Sygehus
21/11 kl. 8.30 - .10.30 Vejle Kommune
Møderne er skrevet ind i den samlede oversigt over møder i regi af SOF (mødeoversigt vedlagt)
- årshjul (vedlagt): heri indgår områder der ønskes fokus på
ved status orientering til SOF.
3. Status fra de enkelte områder vedr. samarbejdet om behandlingsredskaber og
hjælpemidler
Vejen: tilfreds med, at der aktuelt skal udarbejdes statistik over hvilke sager, der kan
udløse egenbetaling herunder politisk stillingtagen. Herved sikkerhed for, at kommunen leverer på
et korrekt grundlag, på dette område. Tror dog ikke, det er mange sager det handler om.
Middelfart: der er uklarheder i samarbejdsfladen også i relation til patienter der udskrives fra de
enkelte sygehuse herunder OUH – hvem leverer?
Kommentar, sygehusene leverer lokalt således at OUH f.eks kontakter det respektive nær
sygehus, som herefter tager over.
Fredericia: det er opfattelsen at sygehusene tolker afgrænsningscirkulæret strammere.
Kommentar, sygehus tolkningen er mere med fokus på behandling og hvad der understøtter
denne. Af den grund kan ønske om en kørestol p.g.a større aktivitets radius ikke nødvendigvis
imødekommes.
Kolding kommune angiver, at det er befordrende at vide, hvad og hvorfor der kompenseres i de
enkelte forløb.
Vejle: godt samarbejde på tværs. Dialogen er vejen frem og der er via de sagsbehandlende
forløbskoordinatorer et godt samarbejde. Siden årsskiftet opleves en lidt skarpere fortolkning af
afgrænsningscirkulæret, men med forskel specialerne imellem.
Miksede problemstillinger og ved feks. amp. patienter, går sagsbehandling vedr. eks. kørestol i
gang med det samme.
Sygehuse: på det fysioterapeutiske område er der pågået en skærpelse. Det er den gruppe af
patienter, hvor det ikke klart er et behandlingsredskab eller et varigt hjælpemiddel, der giver
anledning til dialog parterne imellem.
Ergo området er ikke så skarpe, men kan til tider undre sig over henvendelser fra plejecentre m.v.
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Ved forløb, hvor der er tvivl om varig lidelse indgår en lægelig vurdering i forhold til prognose og
opfølgning på behandling.
På sygehusene er der indført et fælles elektronisk registrerings system på behandlingsredskaber
og hjælpemidler. Betyder indskanning – stregkoder og der kan søges på redskaber i hele
regionen. Kommuner kan henvende sig ved behov.
4. Samarbejde og sammenhæng i relation til den regionale følgegruppe for
behandlingsredskaber og hjælpemidler
Der er repræsentation ved Kolding Kommune og dermed en direkte vej til
viderebringelse af evt. sager/cases. Omvendt kan Underudvalget opdateres fra følgegruppen.
Giver et godt udgangspunkt.
5. Områder underudvalget ønsker at arbejde videre med
- Det reviderede casekatalog og formidling/undervisning
- Socialmedicinsk sagsbehandling herunder praktiserende lægers vejledningsopgave, indsigt og
adgang til hjælpemidler
- Tilknytningsprincippet
- Købe og leje
- Formidle viden, korrespondancer og hjemmebesøg
6. Evt.
- Næste møde gennemgang af kommissorium
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