Välkomna till
informationsmöte om
andningshjälpmedel
2021-12-09 (startar 10.00)
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Innehåll
•
•
•
•
•
•
•

Bakgrund
Samverkan
Produkter – anvisningar, sortiment och produktgrupper
Beställningssystem - Visma webSesam
Logistik – lager, leverans, förebyggande underhåll, avhjälpande underhåll
Kontaktvägar och informationskanaler
Frågestund!

2

Bakgrund

• RD-beslut 2015
• Hjälpmedels uppdrag
• Fler produktområden stegvis
via införandeprojekt
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Förvaltningsövergripande samverkan
•

VO Hjälpmedel:
– Produkter/Avtal/Sortiment
– Lager/Logistik/Service/Rekonditionering
– Stöd- och Support
– Visma webSesam (beställningssystem)

•

Vården:
– Medicinskt ansvar
– Provar ut, förskriver och följer upp hjälpmedel

•

Skånetransport:
– Schemalagda transporter.
– Ej schemalagda transporter.
– Akuttransporter
•

Medicinsk Teknik:
Förebyggande underhåll
Avhjälpande underhåll

•

Expertgrupper:
Förvaltningsövergripande med nödvändiga kompetenser i samband med upphandlingar
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Produkter
Riktlinjer och Anvisningar

https://hjalpmedelsguiden.skane.se/
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/hjalpmedel/

Hjälpmedelsguiden
Vägledning och stöd för förskrivare och annan personal som
arbetar med hjälpmedel i Region Skåne eller Skånes kommuner.
Begreppet hjälpmedel är uppdelat i:
Hjälpmedel för det dagliga livet – individuellt utprovad produkt
som syftar till att bibehålla eller öka aktivitet, delaktighet eller
självständighet genom att kompensera en funktionsnedsättning
Hjälpmedel för vård och behandling – förskriven
medicinteknisk produkt som syftar till att kontrollera, bibehålla
eller förbättra ett medicinskt tillstånd och som är avsedd att
kunna användas utan hälso- och sjukvårdsutbildning

Vårdgivare Skåne
VO Hjälpmedel tillhandahåller personliga hjälpmedel som
förskrivs till enskilda patienter. Avsedd att användas i hemmiljö.
Medicinsk Teknik (MT) tillhandahåller medicinteknisk utrustning
som används inom slutenvården eller primärvården. Avsedd att
användas i sjukhusmiljö.
Anvisningar och sortiment
Anvisningar på produkt-nivå för hur du får förskriva, det
upphandlade sortimentet och information om
beställningssystemet Sesam.
Nyheter
Löpande produktinformation
Produktkataloger/Avtalskatalog
Dokument och blanketter
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Produkter

https://contracts.opic.com/Contract/Details/1580529

Sortiment och Avtal
Produktsortimentet är detsamma som levererats från Medicinsk Teknik (MT)
Hemrespirator, BiLevel Bas/Avancerad, Hostmaskin, Värmebefuktare, Inhalator,
Oxygenkoncentrator Stationär/Portabel samt Slemsug Stationär/Portabel.

Många utrustningsspecifika tillbehör ingår i avtalen kommer att vara beställningsbara för leverans från centrallager
direkt hem till patient.
Förskrivaren behöver skapa order på de specifika produkterna i Visma webSesam.
Mottagningens buffertlager och er hantering för att plocka och skicka tillbehör till patient kan minska.
Icke avtalade produkter, produkter utanför sortiment/enskild förskrivning.
Hemrespirator
Philips
Trilogy Evo

Hemrespirator
ResMed
Astral 150

Avancerad BiLEvel BiLEvel Bas
ResMed
ResMed
Stellar 150
Lumis 100

Inhalator
Dolema
Aerogen

O2-koncentrator
Stationär
Philips
Everflo Q

O2-koncentrator
Portabel
Slemsug Stationär Slemsug portabel
Meditek
Medela
Medela
Inogen G5
Vario 18 AC/DC Clario

Hostmaskin
Värmebefuktare
Philips
Fisher & Paykel
Cough Assist E70 MR 810
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Produkter
Vad ingår vid leverans?
•

Generellt ingår de tillbehörprodukter som behövs för att kunna använda
huvudhjälpmedlet när det är nytt.
De ingår det avtalade artikelnumret:
• Huvudhjälpmedel
• Strömsladd.
• Slang
• Filter
• Bruksanvisning/Snabbguide
• Väska

Flera förbrukningstillbehör eller andra
produkter som patienten använder
ingår inte ännu i VO Hjälpmedels
uppdrag.
T.ex syrgaskatetrar, lång slang, sugkatetrar,
sugslangar och icke utrustningsspecifika
förbrukningstillbehör som t.ex. näsor, filter och
slangar.

•

De återfinns i produktkataloger och
avtal för slutenvården och beställs via
Raindance Marknadsplats.

Produktkatalog cirkulation, respiration, anestesi Vårdgivare Skåne (skane.se)

Returnerade hjälpmedel rekonditioneras och återanvänds. De förses med nya tillbehör och levereras med de tillbehör som följer vid nyinköp.

Patientspecifika tillbehör/förbrukningstillbehör, som t.ex. masker, annan variant på slang eller filter, behöver beställas utifrån patientens behov och
läggas till på order. Spårbarhet.
Masker är inte upphandlade och finns inte i avtal.
För avtalade leverantörer kan t.ex masker läggas upp beställningsbara i Sesam.
Maila önskemål till sortiment och avtalsledares funktionsbrevlåda: sortimenthjm.hoh@skane.se.
Skriv ”MT” i mailets rubrik och bifoga information om den önskade artikelns tillverkare/leverantör och artikelnummer, så undersöker vi om produkten
går att göra beställningsbar.
Vi önskar att det på sikt ska vara möjligt för er att på samma order beställa samtliga tillbehörsprodukter som patienten behöver till sin behandling med
hjälpmedlet. Begränsningar/gråzon finns idag beroende på vem som äger avtalen och om leverantörerna är avtalade med VO Hjälpmedel eller inte.
Sortimentsforum - 2 ggr/år. Expertgrupp och delaktighet i upphandlingar.
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Visma webSesam
Beställningssystem
Allmänt
- Ni bestämmer själva vem som ska ha behörighet att
beställa.
- Vi kommer inte kontrollera vem som ges behörighet.
- Glöm inte ta bort inaktuella beställare när en
medarbetare slutar
- Nya användare får mail med inloggning
Kort presentation av systemet
- Visma webSesam är ett webbaserat system för att
beställa och förskriva hjälpmedel.
- Inget journalsystem
- Se patientens förskrivna hjälpmedel.
- Nyhetsinfo samt länk till manualer på Startsidan
Erbjudande om genomgång av system
- 18/1 kl. 9-11: Klicka här för att ansluta till mötet
- 24/1 kl. 13-15: Klicka här för att ansluta till mötet
Vart man vänder sig när vi går live
Hjälpmedel - Vårdgivare Skåne (skane.se)
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Logistik
Lager

Automatisk lagerpåfyllnad
– Säkerhetslager (Minsta lagernivå)
– Påfyllnadskvantitet (Antal som beställs)
– Lagersaldo (Antal på hyllan, viktigt att detta stämmer)

Artikel
11111
22222

Säkerhetslager Påfyllnadskvantitet Lagersaldo
3
2
2
3
2
4

Inledningsvis är detta INTE aktiverat. Alla lagerpåfyllnader sker manuellt av
förskrivare till eget lager via webSesam.

Extrainköp till eget lager/förråd innan 21:e januari
Önskvärt att mottagningarna lägger extra beställningar för att ha något större
säkerhetslager när projektet går live.
Förskrivningar som behöver göras mellan 22/1-31/1 görs retroaktivt i VWS den
1/2.
Skilj på hjälpmedels och sjukhusens egna sortiment
Viktigt att komma ihåg. Patientens behov går alltid först, men det är viktigt att
ni har processer för att särskilja de olika sortimenten.
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Logistik
Leverans
Schemalagda transporter
Leveranser kommer inledningsvis ske 2 ggr i veckan.
Mottagningar som befinner sig på sjukhus kommer få leveransen till
sjukhusets lastkaj. Interntransport tar över där.
Leverans till patient
Förbrukningsmaterial som är beställningsbart i VWS kan beställas
för direkt leverans till patient.
Akuta transporter
Vid akuta behov kontaktas Hjälpmedels logistikfunktion via mail
samt telefonsamtal. Hjälpmedel kontaktar Skånetransport.
Extrakostnader tillkommer.
Returer
Returer går i det omvända schemalagda flödet. Lastbilen som
levererar artiklar tar med sig returnerade artiklar tillbaka. De returer
som passerar mottagningar ska rengöras likt tidigare flöde.

OBS! Ingen leverans på helger. Kräver ett säkerhetslager på de
mottagningar som har det behovet.
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Logistik
Förebyggande underhåll

VO Hjälpmedel ansvarar för:
Planera för underhåll av utrustningen.
Förbereda ny utrustning för hemleverans.
Returtagning av utrustning som kräver underhåll.

Skånetransport ansvarar för:
Transporter till och från hemmet – mottagning - lagret

Vårdens ansvarar för inställning av utrustning:
– Den utrustning som behöver ställas in av vårdpersonal skickas till
ansvarig mottagning via det ordinarie transportflödet.
– Ett mail med information skickas till mottagning när utrustningen lämnar
centrallagret (undersökas ytterligare).
– Utrustningen anländer mottagningen. Tydliga instruktioner/information
skickas tillsammans med utrustningen.
– Utrustningen hämtas upp på mottagning av Skånetransport för leverans
till patient.
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Logistik
Felanmälan/Avhjälpande underhåll/Reklamation/Avliden
Felanmälan/Avhjälpande underhåll
En utrustning som inte fungerar och behöver bytas ut kan åtgärdas på två olika
sätt:
På mottagning
Ny förskrivning för den nya utrustningen. Skicka den felande utrustningen
till Centrallager via ordinarie returprocess. Skriv så utförligt som möjligt vad
problemet är i hämtorder i VWS.
Hos patient
Om avhjälpande underhåll/byte av utrustning inte genomförs av vården
rapporteras felet till VO Hjälpmedel som ombesörjer ett byte. Rapporteringen sker
via ett utförligt mail OCH ett telefonsamtal.
Reklamation
Skicka den felande utrustningen till Centrallager via ordinarie returprocess. Skriv
så utförligt som möjligt vad problemet är i hämtorder i VWS.
Hjälpmedelsbehov upphör/Avliden
Hos patient
När behov av hjälpmedel upphör ska det returneras så snart som möjligt.
Vården lägger hämtorder på aktuella utrustningar i Visma webSesam.
VO Hjälpmedel beställer hämtning av utrustning av Skånetransport till
centrallagret.
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Kontaktvägar
Informationskanaler

Hjälpmedel - Vårdgivare Skåne (skane.se)
– primär informationskanal
Beställningar/Visma webSesam:
hjalpmedel.stodochsupport@skane.se
Tfn: 0770-11 11 00
Leveranser/lager/service/tekniskt stöd:
hjalpmedel.logistik@skane.se
Sortiment och avtal:
sortimenthjm.hoh@skane.se
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Frågestund!
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