Kallelse/föredragningslista
2018-02-16

Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel
Tid: kl. 13:00-15:00
Plats: Borgsalen, Södravägen 9, Regionens Hus

Ledamöter
Lena Persson (L)
Lise-Lotte Bensköld Olsson (S)
Mikael Delin (S)
Marianne Kierkemann (M)
Erland Linjer (M)
Gunnar Andersson (S)
Ann-Charlott Mankell (M)
Ronny Löfquist (S), vice ordförande
Mikael Kahlin (-)
Kristina Karlsson (C)
Ersättare
Rie Boulund (M)
Christian Lidén (C)
Johnny Rosenberg Bodmar (KD)
Kerstin Zander (S)
Gun-Britt Löfdahl (S)
Birgitta Gustafsson (L)
Turid Ravlo Svensson (S)
Monica Hansson (C)
Rose-Marie Henriksson (S)
Roland Thörner (MP)
Eva M Larsson (MP)
Övriga
Patrik Dahlqvist Jönsson (-)
Rose-Marie Persson (-)
Sofia Nygren (-)

Ulrika Jörgensen (M), ordförande

Sofia Nygren, sekreterare
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1.

13:00

Justering 2018
HNH180001

Förslag till beslut
Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel beslutar att utse Ronny
Löfquist (S) att jämte ordförande justera protokollet.

2.

Godkännande av föredragningslistan 2018
HNH180002
Förslag till beslut
Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel beslutar att
 godkänna föredragninglistan.

3.

Anmälningar för kännedom
Förslag till beslut
Gemensam nämnd för Hemsjukvård och hjälpmedel beslutar att:
 godkänna inkomna handlingar och anmäla dessa till protokollet.
Anmälningar
 HNH170001-33
sammanträden
 HNH170001-34
sammanträden
 HNH170001-35
 HNH170001-36
oktober 2017

4.

§ 77, Annonsering av regionfullmäktiges
§ 78, Digitalisering av Regionfullmäktiges
Månadsrapport till och med oktober
§ 201, Månadsrapport för Region Halland januari -

Britta Engvall och Patrik
Dahlqvist Jönsson

Indikatorrapport
HNH170004
Sammanfattning
Behandlas under workshopen.

5.

Resursenheten för inkontinens –
information

Siw Gay & Johanna
Björk,
urokonsulenter11:30

Sammanfattning
Urininkontinens är ett av våra största folkhälsoproblem. Det förekommer
bland både män och kvinnor i alla åldrar men är vanligare bland kvinnor och
ökar med stigande ålder. Inom äldreomsorgens särskilda boenden har 5080% problem med urininkontinens. Definitionen på urininkontinens är
ofrivilligt urinläckage och ska vidare beskrivas med typ av läckage, frekvens,
besvärsgrad samt påverkan på det sociala livet och livskvaliteten. Okunskap
om att det finns hjälp eller svårigheter att söka vård är vanligt.
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6.

Användning av TENA Identifi inom
hemtjänsten i Kungsbacka – information

Cecilia Angelbäck11:50

Sammanfattning
Digitalt verktyg ger kunderna ökad livskvalitet
Cecilia Angelbäck arbetar som undersköterska vid hemtjänsten i
Hede/Älvsåker i Kungsbacka kommun. Under 2016 tog hon initiativet till att
införa ett helt nytt sätt att mäta behovet av inkontinensskydd hos kunder –
det digitala verktyget TENA Identifi. Verktyget används nu inom omsorgen
och bidrar till ökad livskvalitet för våra kunder, bättre och smidigare arbetssätt
för personalen och miljövinster genom minskat avfall.

7.

Patrik Dahlqvist Jönsson
13:05

Årsredovisning 2017
HNH180006
Förslag till beslut
• fastställa upprättad årsredovisning
• överlämna årsredovisning till regionstyrelsen
• överlämna årsredovisningen till kommunerna

Sammanfattning
Resultatet för gemensamma nämndens hjälpmedelsuppdrag efter
resultathantering uppgår -3 tkr.
I resultathanteringen har en avsättning till tillgodohavande inför år 2018
motsvarande 5 180 tkr.
Resultatet består av
Återförda intäkter 5 472,2 tkr
Högre kostnader för hjälpmedel - 3 702,5 tkr
Lägre driftkostnader inom Hjälpmedelscentrum 3 407,3 tkr
Tillgodohavandet fördelas proportionellt utifrån betald kostnad under år 2017,
och avräknas mot egen finansierad del av Hjälpmedelskostnaden år 2018.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2017(207145)
 Årsrapport 2017_ hjälpmedel och hemsjukvård
Expedieras till
Laholms kommun, Halmstad kommun, Hylte kommun, Falkenberg kommun,
Varbergs kommun, Kungsbacka kommun, Regionstyrelsen

8.

Uppföljning av intern kontroll 2017
HNH160015
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Förslag till beslut
Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel beslutar att
godkänna uppföljningen av internkontroll 2017.
Sammanfattning
Enligt regionens internkontrollreglemente ska respektive styrelse/nämnd
rapportera årets resultat från uppföljningen av den interna kontrollen till
regionstyrelsen. Rapporten ska innehålla information om vilka
kontrollområden som styrelsen/nämnden har valt för 2017, sammanfattat
resultat av denna uppföljning och eventuellt vidtagna åtgärder. I de fall det
finns förslag på åtgärder för förbättringar av regiongemensamma rutiner så
ska dessa redovisas.
Beslutsunderlag
 Uppföljning av intern kontroll 2017
Expedieras till
Regionstyrelsen

9.

Övergripande riktlinjer och vårdriktlinjer för
livsmedel för speciella medicinska ändamål
(FSMP) 2018 - Information

Stina Grönevall13:25

Förslag till beslut
Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel beslutar att
anteckna informationen till protokollet.
Sammanfattning
Resursenheten för nutrition ansvarar för förskrivarsystem, distribution och
utbildningar kring nutritionsprodukter för vuxna över 16 år. Berörda produkter
är till exempel sondnäringar, kosttillägg och berikningsprodukter. Förskrivare
erbjuds även rådgivning kring sortiment och produktval av resursenhetens
nutritionskonsulenter

10.

Övergripande riktlinjer och vårdriktlinjer för
livsmedel för speciella medicinska ändamål
(FSMP) 2018

Rose-marie Persson
13:55

HNH180005
Förslag till beslut
Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel beslutar att anta
hjälpmedelsanvisningar för Region Halland gällande övergripande riktlinjer
och vårdriktlinjer för livsmedel för speciella medicinska ändamål.
Sammanfattning
Enligt den gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedels
reglemente fastställer nämnden årligen övergripande riktlinjer för förskrivning
av samtliga hjälpmedel, inkontinens och nutrition i Halland. Underlag för
riktlinjen utarbetas av hjälpmedelscentrum. Grundprincipen för
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hjälpmedelsverksamheten är att alla invånare i Halland ska erhålla
hjälpmedel, inkontinens och nutrition på lika villkor.
Övergripande riktlinjerna ger allmän information om samhällets
hjälpmedelsförsörjning och om vilka riktlinjer och regler som gäller i Halland.
Övergripande riktlinjerna ska ge vägledning åt i första hand förskrivare och
övrig personal som deltar i hjälpmedelsförsörjningen, men är även avsedda
som allmän informationsskrift.
Vårdriktlinjerna inom hjälpmedel, inkontinens och nutrition vänder sig till
professionen. Det är i huvudsak förskrivare som har användning för
vårdriktlinjerna.
Den beskriver bl.a. målgruppen, kriterier och mål med hjälpmedlet.
Beslutsunderlag
 Övergripande riktlinjer och vårdriktlinjer för livsmedel för speciella
medicinska ändamål (FSMP) 2018
 Förlaga till nya Övergripande riktlinjer och vårdriktlinjer för livsmedel
för speciella medicinska ändamål (FSMP) 2018
 Bilaga GNHH 180216_ Övergripande riktlinjer för livsmedel för
speciella medicinska ändamål
Expedieras till
Driftnämnden ambulans, diagnostik och hälsa, Driftsnämnd Hallands
Sjukhus, Driftsnämnd Psykiatri, Driftsnämnd Närsjukvård, Laholms kommun,
Halmstads kommun, Hylte kommun, Falkenbergs kommun, Varbergs
kommun, Kungsbacka kommun

11.

Trygg och effektiv utskrivning - information
HNH160008

Ingrid kvist, Charlotte
Johnsson och Britta
Engvall 14:00

Förslag till beslut
Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel antecknar
informationen till protokollet.
Sammanfattning
Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten vård gäller sedan årsskiftet.
Nytt arbetssätt enligt Hallands gemensamma Riktlinje gäller sedan 30 januari
2018.

12.

Revidering av överenskommelse om
hemsjukvården i Halland - Information

Patrik Dahlqvist Jönsson
14:30

HNH160017
Förslag till beslut
Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel beslutar att anteckna
informationen till protokollet.
Sammanfattning
Lägesinformation kring pågående arbete med revidering av
överenskommelse om hemsjukvården i Halland.
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13.

Övergångsbestämmelse för
betalningsansvar mellan huvudmännen vid
utskrivning från slutenvård - Information

Patrik Dahlqvist Jönsson
14:45

HNH180007
Förslag till beslut
Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel beslutar att
anteckna informationen till protokollet.

Sammanfattning
Lägesinformation kring pågående arbete med övergångsbestämmelse för
betalningsansvar mellan huvudmännen vid utskrivning från slutenvård i
Halland.

14.

Hemsjukvården i Halland - laget runt

14:55

HNH150011
Förslag till beslut
Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel beslutar att
anteckna informationen till protokollet.
Sammanfattning
Återrapportering från respektive politiker samt regionens tjänsteman.

15.

15:10

Information till nämnden 2018
HNH180004

Förslag till beslut
Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel antecknar
informationen till protokollet.
Sammanfattning
Presidiet och nämndtjänsteman informerar.
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