Referat fra møde i Underudvalg for behandlingsredskaber og hjælpemidler, mandag den 21.
november, Vejle Kommune.
Deltagere: Alice Ichikawa, Bettina Smidt Fischer, Dennis Jensen, Mai-Britt Tingsager, Kristin Juhl,
Dorthe Maagaard, Kirsten Jones, Helle Tiedemann, Birthe Nielsen.
Afbud: Aase Zoffmann, Malene Christiansen, Rolf Ejsted
Referent: Helle Tiedemann.
Ad. 1. Godkendelse af referat fra den 19. september og case oversigt.
Godkendt. Oversigten med casene – virker rigtig godt.
I forbindelse akkrediteringen på SLB er der udarbejdet en oversigt over de opgaver vi arbejder med i
dette udvalg. Oversigten vedhæftes referatet.
Ad. 2 Nyt fra følgegruppe for Behandlingsredskaber og hjælpemidler
Opfølgning på foldere patienter og medarbejdere.
Pjecen der er borgerrettet er godkendt. Siden godkendelsen er der kommet en kommentar omkring
de albuestokke borgeren på billedet sidder med, ikke er en type der anvendes i ret stort omfang.
Personale pjecen er ikke godkendt endnu.
Nyt fra følgegruppen.
Haderslev kommunes repræsentant i følgegruppen er trådt ud, der er endnu ikke udpeget nyt medlem.
Søren fra Vejle Kommune (plejer at skrive referater), er udtrådt af gruppen. DAK udpeger nyt medlem.
Der udarbejdes en case til casekataloget omkring PEG-sonder og der er igangsat arbejde vedr.
udarbejdelse af en case vedrørende ramper. I forbindelse med den case vi fremsendte omk. ramper
fremkom der en kommentar omkring fortolkning af lovteksten, idet tilknytningsprincippet kun kan
anvendes i forbindelse med hjælpemidler – ikke i forhold til boligindretning. Dette vil blive skærpet i
næste udgave af casekataloget.
Monitorering på amputationsområdet – følgegruppen er ved at udarbejde kommissorium for en
arbejdsgruppe.
Ad. 3 Casekataloget
Gennemgang af casekataloget. Afsnittet ”Begrebsafklaring” gennemgås. Opfordring til at der tilføjes
et afsnit omkring sygeplejeartikler og at der tilføjes en kommentar om at tilknytningsprincippet kun kan
anvendes i forbindelse med hjælpemidler – ikke i forhold til boligindretning.
Aftale: Bettina tager det med til følgegruppemøde.
Bettina - med til følgegruppen:
Vi vil gerne opfordre til at der udarbejdes cases vedrørende – patienter der via egen læge er henvist til
forundersøgelse på sygehuset og som får behov for hjælpemidler inden forundersøgelsen – Region
Midt har fået svar fra ministeriet om at egen læge kan henvise til sygehuse for at borgeren kan få
hjælpemidlerne inden forundersøgelsen – men skal han? Inkl. beskrivelse af egen læges informations
pligt og personalers informations pligt – se case under punkt 4.
s. 9 i casekataloget, afsnittet ”Andet/specielt”. Der står at der evt. kan henvises til de nye
samarbejdsaftaler… aftalerne er nu kommet og teksten bør rettes til ved næste gennemgang af
casekataloget – vigtigt at få set igennem om der er behov for alle cases,
eller om nogle skal tages ud. Bruges de/bruges de ikke.
Case 2.1.2H kunne være fint med en tilføjelse om at der kan henvises til praktiserende fysioterapeut.
Case 2.1.2L punkt 2.4 under beskrivelse/forløb, ”specialiseret” ambulant genoptræning – specialiseret
er faldet ud.
Obs. Kataloget er ikke juridisk bindende, men vejledende. Dvs. at uenighedssager der har været
gennem Region Syddanmarks system kan sendes til afgørelse i ministeriet.
Cases der vil være gode at gennemgå på temadagen:
2.1.2G, 2.1.2H,2.1.2I, 2.1.2J, 2.1.2K, 2.1.2L, 2.1.3B, 2.1.4A, 2.1.4B, 2.2A, 2.2B, 2.2c, 2.4A, 2.4B,
2.5A, 2.5B.
Næste møde bruges til at planlægge temadagen.

Ad. 4 Cases fra dagligdagen
Case vedr. hjælpemidler til borger der er henvist fra egen læge til forundersøgelse på sygehuset vedr.
operation – patienten har ikke været på sygehuset endnu – se oversigten med cases.
Vi vil opfordre følgegruppen til at udarbejde case vedrørende denne problematik. Se punkt 3.
Aftale: Dorthe, Kirsten og Helle går hjem og overvejer procedure.
Ad. 5. Orientering fra kommuner og sygehuse
Sygehus Lillebælts hjemmeside er blevet opdateret - http://www.sygehuslillebaelt.dk/wm260918,
opfordring til at gå ind og se. Går du ind under: Fagfolk, og derefter sundhedsaftaler, kommer du bla.
til vores underudvalg. Her ligger vores kommissorium, referater og fremtidige mødedatoer.
Vi aftaler, at vore referater fremover sendes ud til udvalgets medlemmer til kommentering/rettelser.
Medlemmerne har en uge til at komme med kommentarer og rettelser til referatet. Herefter lægges
referatet ud på hjemmesiden. På næste møde vil eventuelle kommentarer blive skrevet i referatet fra
dette møde.
Dagsordner og cases lægges ikke ud.
Kolding: er i udbud omkring hjælpemiddel system – forventer at have et nyt system i brug i løbet af
det næste halve år.
Vejen: er også i udbud omkring hjælpemidler – har pt. ZeeLand Care
Middelfart: der arbejdes på at få optimeret pladsforholdene for depotets virke. Evt. udvidelse og
omrokeringer af de eksisterende depoter, da depotet har til huse i tre forskellige bygninger i
kommunen.
Vejle: Arbejder på et udbud på hjælpemiddelsystem og er i gang med en analyse af tilknytningen til
Center for Kommunikation og Hjælpemidler.
Fredericia: Overtager nye opgaver fra CKHM pr. 01.01.12. Har ansat en talepædagog. Er i gang med
et projekt der ligger op af ”længst muligt i eget hjem”. – flere ressourcer kobles på den borger der
henvender sig 1. gang omkring behov for hjælpemidler. Indsats med træning, instruktion, vejledning
før der udleveres hjælpemidler. Afprøver et nyoversat undersøgelsesmateriale IPPA (COPM tilrettet
hjælpemidler).
Ad 6. Evt.
Møde datoer 2012: d. 21/2 KS Kl. 8.30-10.30 ; d. 22/5 Middelfart Kommune; d. 28/8 VS;
d. 20/11 Fredericia Kommune.
Næste møde: Dorthe vil vise Kolding Sygehus ny-organiserede depot frem og så afsætter vi god tid til
at diskutere temadagen – Dato, tid, sted, hvem er målgruppen, hvem gør hvad, formidling – hvordan
når vi ud til målgruppen, hvordan skal det løbe af staben.
Årsstatus: Birthe har (til formandskabet) sendt en skabelon til at udarbejde årsstatus i. Denne skal
fremsendes inden 19. januar og bla. indeholde hvilke cases vi har arbejdet med. Birthe, Bettina og
Dorthe snakker sammen om dette.
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