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Referat fra møde i Underudvalg for behandlingsredskaber og hjælpemidler, i
regi af lokalt samordningsforum, Sygehus Lillebælt
Tidspunkt: Mandag d. 20. juni 2011 kl. 8.30- 10.30
Sted:
Mødelokale 1. stuen Klostergården, Kolding kommune
Deltagere:
Kolding Kommune: leder af hjælpemiddelområdet, Bettina Smidt Fischer
Vejle Kommune: teamleder Dennis Jensen
Fredericia Kommune: afsnitsleder hjælpemiddel området, Mai-Britt Tingsager
Middelfart Kommune: Aase Zoffman
Billund Kommune:
Vejen Kommune:
Sygehus Lillebælt: afd. fysioterapeut Kirsten Jones VGS, ledende ergoterapeut Helle Tiedemann
VGS, Ortopæd kir. afdeling Kolding overlæge Rolf Ejsted og planlægnings afd. SLB oversygeplejerske
Birthe Nielsen
Afbud: chefterapeut Dorthe Maagaard FKS, overlæge Rolf Ejsted og Vejen Kommune,

Dagsorden:
Der indledes med en præsentationsrunde og aftale om at referat udarbejdelse går på skift,
således at aktuelle vært/geografi, er referent ved næste møde.
1. Godkendelse af referat fra den 24. februar: Referat er godkendt. I forhold til opgaver bør der
pågå en prioritering. Der henvises til dagsordnens punkt 7.
2. Status på medlemmer i Underudvalget i.f.t, at Birgitte B. Lamp Vejle Kommune, er udgået.:
Teamleder Dennis Jensen indgår i stedet. Fra SLB indgår Kirsten Jones i stedet for Lisbeth
Eriksen.
I
3. Gennemgang af kommissorium herunder om undernote 1 er godkendt i DAK: Vedlagt
kommissorium, hvor udkast er fjernet. Fodnote 1, som der henvises til i kommissoriet, omhandler
præcisering af begrebsanvendelse på området for behandlingsredskaber og hjælpemidler.
Præciseringen er nu godkendt i DAK og vedlægges.
Det vurderes passende med 4 møder om året i Underudvalget.
- Orientering om det reviderede Case katalog http://www.regionsyddanmark.dk/wm349510: Det
godkendte Casekatalog er tilgængeligt på regionens hjemmeside og på Visinfosyd. Kataloget
er case opdelt i forhold til behandlingsredskaber og hjælpemidler og der er indskrevet flere
cases.
- Orientering i forhold til vejledende svar på behandlings og hjælpemiddelområdet fra Ministeriet
for Forebyggelse og sundhedsfremme, i relation til henvendelse fra Region Midtjylland:
Konklusion er, at der i tvivls tilfælde, må foregå en sagsbehandling i forhold til myndigheds
ansvar.
4. Nyt fra følgegruppe for Behandlingsredskaber og hjælpemidler:
- I forhold til fælles tilgang til vejledning af borgere om beh. og hjælpemidler, er pjece målrettet
sundhedspersonale under udarbejdelse. Udkast forventes klar ultimo september.

- Borgere skal, når der ikke er leveringsansvar, informeres om mulighed for at leje hjælpemidler.
Arbejdsgruppe er nedsat m.h.p på fælles tilgang til dette. I denne sammenhæng indgår også
monitorering af behandlingsredskaber og hjælpemidler i overgangsfasen.
- Der afholdes national temadag om fremtidige udfordringer på beh. og hjælpemiddel området
herunder den teknologiske udvikling.
- Sygeplejeområdet opfordres til at fremkomme med evt. uenighedssager, der egner sig til
casekataloget. Ny case på vej i forhold til incontinens. Det aftales, at emnet herunder orientering
om casekataloget, kan indgå på det kommende Sam-Bo opfølgningsmøde.
- Andet drøftet i følgegruppen, Temamøder og orientering om casekataloget, kommandoveje og
identificering af indsatsområder samt statistik samt herunder, hvor mange borgere der reelt falder
igennem.
5. Cases fra dagligdagen:
- Fast punkt på dagsordnen cases, kapacitet, ventetider på feks.udbringning m.v.,
kvalitetssikring (rengøring, stand, instruktion m.v) og orientering til LSF – andre punkter?
Cases fra dagligdagen vil være fast punkt på dagsordnen. Casebeskrivelser sendes optimalt
senest 3 uger før dagsorden skal sendes ud, og således at de enkelte sektorer har mulighed
for at forholde sig til casen.
Struktur i case beskrivelser kan være med udgangspunkt i casekatalogets opsætning af
beskrivelser. Efter behandling i Underudvalget anføres konklusion således, at der er en samlet
sag/case.
Forretningsgang i forhold til Lokalsamordningsforum skal præciseres.
Case til behandling sendes indtil videre til Birthe, SLB.
Det er vigtigt, at der i dette forum anlægges en bred tilgang til helheden i forløbene, og der er
fokus på indsigt og forståelse for sektorernes forskellighed samt tilgang til området.
Cases til drøftelse, se oversigt over case beskrivelser.
6. Status fra de enkelte kommuner og sygehuse: næste møde
7. Drøftelse, opdatering og prioritering af de punkter vi ønsker at arbejde videre med i
Underudvalget jf. referat fra d. 24. februar: På dagsordnen d. 19. september.
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
Specifikke aftaler , uddrag jf. nedenstående. Se også sammenhæng med genoptræning
http://www.regionsyddanmark.dk/wm337302
Behandlingsredskaber og hjælpemidler
Sygehusspecifikke aftaler for Sygehus Lillebælt, Fredericia, Kolding,
Middelfart og Vejle kommuner:
7.1 Praktiserende læger
De enkelte kommuner angiver, hvordan egen læge kan anmode om vurdering af
hjælpemidler til borgere som ikke er henvist til sygehus, men som vurderes til et
forebyggende behov eller har et behov for hjælpemidler som led i borgerens selvhjulpethed i
dagligdagen

8. Evt. Næste møde afholdes d. 19. september kl. 8.30-10.30, Administrationens mødelokale Vejle
Sygehus
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