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Protokoll från Hjälpmedelsnämnden Dalarna Arbetsutskotts
sammanträde

Tid :
Plats:

2020-05-14 09.00-10.35
LD Hjälpmedel, Skomakargatan 20, Borlänge

Beslutande

Lisbet Mörk-Amnelius (DSP), Ordförande, Region Dalarna
Åsa Bergkvist (S), 1:e vice ordförande, Ludvika kommun
Ingrid Wennerström (M), Hedemora kommun, ersätter Kenneth Dahlström
(C), Leksands kommun
Anita Nordström (S), Borlänge kommun, ersätter Birgitta Floresjö (C),
Gagnefs kommun
Susanne Berger (S), Avesta kommun, ersätter Monica Forsgren (S),
Smedjebackens kommun
Tjänstemän
Helena Strandberg, förvaltningschef
Linus Nielsen, verksamhetschef
Lena Olovsson, nämndsekreterare
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Inledning och protokollsjustering
§7

Information
Hjälpmedelsnämnden Dalarna Arbetsutskotts beslut
1.
De ledamöter som önskar tillåts delta på mötet på distans (punkt A)
2.
Antecknar informationen till protokollet (punkt B- K)

Information lämnas om:
A) Beslut om distansmöte
Hjälpmedelsnämnden Dalarnas Arbetsutskott beslutar att de
deltagare som önskar ska få delta på dagens möte på distans.
Samtliga ledamöter som deltar per distans har intygat att de sitter i
ett rum där inga obehöriga befinner sig .
B) Inomhusklimat- evakuering
Linus Nielsen berättar att kontrakt nu är skrivet för en
evakueringslokal på lngarvet i Falun. Hjälpmedel Dalarna får tillträde
till lokalen den 15 juni. Flytten dit kommer att ske successivt under
sommaren och hösten och det är avdelningarna Rörelse, Logistik och
Teknisk Service inre som ska flytta dit. Verksamheten kommer att
vara där i uppskattningsvis tre år. Lokalen är i bra skick och flödet där
passar verksamhetens flöde bra. En nackdel är att det kan vara svårt
för personal och patienter att ta sig dit med buss. Flera medarbetare
har signalerat att de inte vill följa med dit. Vissa justeringar behöver
göras i lokalen. Några innerväggar ska rivas för att få större
utprovningsrum , vissa anpassningar i kontorsmiljön och en till
inlastningsport kommer att monteras. Kvadratmeterhyran är ungefär
densamma som förvaltningen har idag .
Hjälpmedel Dalarna har kontrakterat en projektledare från
Projektledarbyrån till hjälp med evakueringsarbetet.
Linus Nielsen informerar om att det pågår en lagerrensning där
artiklar som inte har rört sig på 18 månader eller där inget uttag skett
de senaste 12 månaderna kommer att skrotas. Man försöker att
arbeta utifrån principen om ett "hållbart sortiment" där tanken är att
rätt saker ska finnas i lager för snabb leverans. Medan mer
sällanartiklar ska beställas när behov uppstår.
Delar av FV 86 kommer att behöva stänga under viss del av flytten,
troligtvis en helg plus en vecka. Utomstående verksamheter som
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berörs av detta kommer att få information innan så att de har
möjlighet att förbereda sig inför det.
Helena Strandberg berättar att Hjälpmedel Dalarna kommer att få en
kontaktperson på kommunikationsenheten som kommer att hjälpa till
med informationsspridningen inför och under evakueringen.
Punkten kommer med som informationsärende vid nästa
sammanträde med Hjälpmedelsnämnden.

C) Lokaler och arbetsmiljö
Det finns en tillsatt arbetsgrupp för de nya lokalerna som ska byggas
(samma grupp som tagit fram tidigare underlag). De genomför nu tre
workshops där fokus ligger på plan 2. Vad ska finnas där och hur ska
de olika funktionerna placeras i förhållande till varandra för att få till
ett bra flöde för både patienter, personal och andra besökare? Hur
ser en kontorsplats ut? Hur ska utprovningsrummen utformas? Den
svåraste biten att lösa blir troligtvis kontorsplatserna då det finns en
begränsning i ytan och vad det får kosta. Allting måste bli så rätt som
möjligt från början. Det är svårt att göra ändringar i efterhand då det
brukar bli kostsamt. Hushagen har samtidigt genomfört geotekniska
analyser. De kommer att göra flera liknande undersökningar.
Punkten kommer med som informationsärende vid nästa
sammanträde med Hjälpmedelsnämnden.
D) Covid- 19
Personalfrånvaron var högre i början av pandemin men den har
jämnats ut nu.
Linus Nielsen berättat att förvaltningen har en bra dialog med
smittskyddsenheten. Det finns en regional stödlinje dit oroliga
medarbetare kan ringa.
Förvaltningen märker av en minskad efterfrågan på grund av
coronapandem in. Det finns en ojämn arbetsbelastning bland
medarbetarna och därför har arbetsuppgifterna omfördelats.
Linus Nielsen berättar att Hjälpmedel Dalarna normalt sett hyr- och
lånar ut hjälpmedel åt turister i Dalarna som har behov av det. Det är
en kostsam hantering. I år överväger förvaltningen på att säga nej till
den möjligheten, bland annat utifrån Folkhälsomyndighetens direktiv
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för att förhindra en ökad smittspridning av covid-19. De personer som
redan har bokat hjälpmedel kommer att få dessa. Inga avbokningar
görs. Linus Nielsen vill veta vad ledamöterna i Hjälpmedelnämnden i
Dalarnas Arbetsutskott anser om detta?
Hjälpmedelsnämnden i Dalarnas Arbetsutskott uttrycker att det är
viktigt att Folkhälsomyndighetens rekommendationer följs och följs
upp. Det är bra att Hjälpmedel Dalarna inte uppmuntrar personer från
andra län att åka hit. Samtidig anser flera av ledamöterna att det är
viktigt att frågan hanteras smidigt och att bedömningar görs i varje
enskilt fall.
E) Postförskott
Linus Nielsen meddelar att i nästa möte med Hjälpmedelsnämnden
kommer en uppdatering av Prislistan för privatpersoner tas med som
beslutsärende. I tidigare version har det inte skrivits med att
Hjälpmedel Dalarna ska ha rätt att ändra på fraktkostnaderna utifrån
prisjusteringar från förvaltningens transportörer/underleverantörer.
F) Dispensansökan för inkontinenshjälpmedel
Linus Nielsen informerar om en uppdatering av rutinen för
kontinenshjälpmedel. Hjälpmedelsnämnden i Dalarnas Arbetsutskott
anser inte att informationen behöver tas med i Hjälpmedelsnämnden
då det är en verksamhetsfråga mer än en politisk fråga.
G) Tyngdtäcken
Linus Nielsen berättar att det har kommit kraftiga reaktioner från
förskrivande enheter gällande verkställighetsbeslutet om att Hälsooch sjukvård i Dalarna inte ska förskriva tyngdtäcken. En leverantör
av tyngdtäcken tillsammans med Region Halland håller på att ta fram
mer evidens för tyngdtäckena. Sortimentsgruppen håller på med en
uppdatering av riktlinjen för tyngdtäcken.
H) Bortskrivning av kundförlust
Lena Olovsson informerar om avskrivningar av skulder för två
personer.
Punkten tas med som anmälan om delegeringsbeslut i nästa möte
med Hjälpmedelsnämnden.
I)

Bisyssla
Lena Olovsson informerar om bisysslor hos anställda på Hjälpmedel
Dalarna.
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Punkten tas med som anmälan om delegeringsbeslut i nästa möte
med Hjälpmedelsnämnden.
J) Ekonomi- tertialrapport

Linus Nielsen informerar om att tertialrapporten för Hjälpmedel
Dalarna kommer med som informationsärende vid nästa möte med
Hjälpmedelsnämnden i Dalarna.
Linus Nielsen informerar om lanseringen av den nya
förskrivarportalen i webSesam. Hjälpmedel i Dalarna kommer att gå
med tidigast hösten 2021. Som det ser ut just nu kommer det att
medföra en merkostnad på ca 250 000 kronor per år.
Lisbet Mörk Amnelius berättar att Hjälpmedel i Dalarna kommer att
tilldelas 500 000 kronor extra i regionplanen för 2021 på grund av de
extra kostnader som förvaltningen har när verksamheten är utspridd
på flera ställen.
K) Extra sammanträden
Det beslutas att Hjälpmedelsnämnden i Dalarnas Arbetsutskott och
Hjälpmedelsnämnden Dalarna ska ha extra sammanträden den 27
augusti 2020 klockan 09.00 respektive klockan 10.00 med anledning
av halvårsbudgeten
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Protokollsjustering

Vid protokollet

Lena Olovsson

Nämndsekreterare

Datum

Tillkännagivande av justerat protokoll finns på Region Dalarnas officiella
anslagstavla, https://www.regiondalarna.se/politik/officiell-anslagstavla/.
Förvaringsplats för protokollet: Regionkontoret, Vasagatan 27, Falun.
Protokollet finns även tillgängligt på regionens webbsida
www.regiondalarna .se

