Metodstödjardag
2017-09-14

Med
anteckningar
från dagen

Program
• Hänt sedan sist:
– Hos er – laget runt
– Vad gör andra?
– Förenklad blankett
– Förenklad manual
– Svårighets(grads)tabell
• Inskickade/aktuella frågor
• Kvar sedan sist
– Fler beslutsstöd skickas
in?
– Systematisk erfarenhet
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• Kommande aktiviteter
– Utbildningsinsatser till
chefer
– Inspirationshalvdag
– Ny metodstödjarutbildning
• Vad gör vi sedan?
• När ska vi kalibrera oss igen?
• Nästa träff

"Laget runt"
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Laget runt
Monica Karlsson, Tranås
Flyter på, nästan bara till elstol (självklart och accepterat) + vissa speciella hjälpmedel. Sg svårcharmade
men dock accepterat.

"Laget runt"

Emma Frank, Habo
Ungefär som i Tranås, fortfarande med en suck. Bra diskussionsunderlag
Terese Syncentralen
Används ännu inte, pratar om det, lite diskussion
Malin, Gislaved
Turbulent pga av ny personal. Görs på elstolar. SG lite svårare. Hoppas på en bättre höst.
Ulla, Nässjö
Får ny kollega som metodstödjare. En del ny personal. Den nya personalen positiv – har utbildats. En
kollega som inte fått utbildning än men på egen hand trängt in i materialet. Mest på elstolar. Tas upp på APT.
Katarina Sävsjö
Mest elstolar, mkt personalbyte, inga sg.
Monica Mullsjö
Gör det i grupp 2-4, för att det inte blir så ofta. Mest elstolar
Camilla TeamOlmed
Inte använt ännu, chefsbyte mm. Hoppas att den nya chefen
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Susanne, Eksjö
2017-09-14
Mest på elstolar, sg på vissa dyrare hjälpmedel

Laget runt
InaSiv rehabcentrum
I starten på allt som förskrevs. Tonat ner ngt. Samarbete med at i kommunen. Beslutsstödet heter Pernilla. Planerad
uppföljningsaktivitet. Bra att uppskatta tiden för hela processen.

"Laget runt"

Elisabeth Rehab
Görs tillsammans med kollega, dynor, stor hjälp i diskussion med pat, pat ville en sak men proffessionen rekommenderar en
annan lösning, sg har ingen part i kommunen även om man på rehab har gjort beslutsstöd. Stor kunskap på ryggmärgsskador
– finns inte i kommunen. Jobbar förebyggande?!
Camilla Hab (tidigare Gislaved)
Har inte ngn tydlig bild ännu. Mer utbildning efterfrågas, dag kommer i höst. Fler metodstödjare. Görs på de som man ska göra
– ingen protest längre. God min.
Eva Vaggeryd
Känner igen det som sägs runt i länet. Mest elstolar. Gäller att hålla det levande, går i perioder, går det för länge som blir det
en trög omstart. Löper trots allt på, SG gör det mindre ofta, svårt att hålla motivationen uppe.
Sandra Jönköping team 9-10
SG gör det i grupp, at gör numera var och en för sig, stämmer av med kollega. OK att gör detta.
Charlotte Värnamo
Görs på det man ska, elstolar. Borde vara mer peppade, godtyckligt? Försöker vara i grupp. Elstolsärenden tas upp i grupp.
Anki Berggren-Johnsson
Ännu ej fått utbildning. Försöker i grupp, motomed ffa. Jobbar tillsammans med AT.
Josefina Vetlanda + Frida
Görs på elstolar. SG släcker bränder. De här dagarna ger inspiration, svårt att sprida. Har tappat en engagerad metodstödjare
med karisma. Var och en gör själv, pratar gärna igenom med metodstödjarna.
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Vad gör andra?
Malmö
VGR
Syncentralschefer Sverige

Prioriteringskonferens Kalmar
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Hänt sedan sist - Förenklad text

•
•
•
•

Lättare svenska i blanketten
Inväntar synpunkter
från Mari
Lättare svenska i manualen
Svårighets(grads)tabellen
Provar att ”automatisera” sammanvägningen i blanketten
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Vi samlar in fel,
synpunkter och
stavfel som upptäcks
under dagen (om ni
ser mer hemma så
mejla Pernilla)
- och rättar

Hänt sedan sist - tabell svårighet
Problem

Beroende på t ex

Att inte kunna påkalla uppmärksamhet alls

Mycket stor/ Mycket hög

Att inte kunna ändra kroppsläge alls
Att inte kunna kommunicera (utväxla ett budskap)
Att inte kunna "utföra sina behov"

rörelsehinder, smärta, ångest, fobi, synnedsättning, kognitiva
svårigheter

Att inte kunna få i sig näring/inta föda

sväljsvårigheter, motoriska problem

Att inte kunna sitta alls

smärta, kontrakturer, deformiteter, trycksår, spasticitet
rörelsehinder, smärta, ångest, fobi, synnedsättning, kognitiva
svårigheter
rörelsehinder, smärta, ångest, fobi, synnedsättning, kognitiva
svårigheter

Att inte kunna komma i och ur sängen
Att inte kunna sova tillräckligt för att klara dagens aktiviteter

Stor/ Hög

Att inte kunna förflytta sig i sin bostad
Att inte utföra dagens primära adl aktiviteter

rörelsehinder, smärta, ångest, fobi, synnedsättning, kognitiva
svårigheter, tids-, minnes-, strukturproblematik

Att inte ha tillräcklig balans för att gå eller stå
Att inte kunna ta sig till skola eller arbete

rörelsehinder, ångest, fobi, synnedsättning, kognitiva
svårigheter

Att inte kunna förflytta sig i sitt närområde

Måttlig

Att inte kunna tillreda en enkel måltid
Att inte kunna ta del av samhällsinformation
Att inte utföra dagens aktiviteter såsom sekundär adl, sociala
aktiviteter

rörelsehinder, smärta, ångest, fobi, synnedsättning, kognitiva
svårigheter, tids-, minnes-, strukturproblematik

Att inte sova tillräckligt (utan påverkan på adl,skola och arbete)
Att inte kunna göra inköp i affär

Liten/ Låg

Att inte kunna delta i socialt umgänge såsom fredagsmys, fika
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Att inte kunna köra bil
Att inte kunna laga mat

rörelsehinder, ångest, fobi, synnedsättning, kognitiva
svårigheter

Ingår nu i
manualen och
ska publiceras
på hemsidan

Hänt sedan sist – styrgruppen
Beslutsstödet ska användas…
• Vid förskrivning av hjälpmedel som överstiger en kostnad av 20 000 kr.
• När det finns olika alternativ till lösning inom det ordinarie sortimentet som
skiljer sig åt i pris och man önskar förskriva den dyrare produkten framför
den billigare.
• Vid osäkerhet hos förskrivaren om tänkt åtgärd är relevant. Vid önskemål
och förskrivning av hjälpmedel som inte finns upptagna i det ordinarie
sortimentet.
Vid förskrivning av följande specificerade produkter:
• Elektriska rullstolar
• Elektriska vårdarmanövrerade rullstolar
• Sinnesstimulerande täcken
Ur manualen
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Ur manualen

Beslutsstödet ska användas…
Hjälpmedel utanför regelverk och sortiment
I enstaka situationer kan det finnas personer med behov som inte stöds av
regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län. Det kan också vara så att den produkt
som uppfyller behoven inte finns i sortiment eller är använd tidigare.
I Jönköpings län provar vi en rutin som kallas ordnat införande. En särskild
blankett finns för detta, även beslutstödet utgör ett underlag för bedömning av
vidare handläggning.
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Inskickade frågor

?
Elisabeth från
Rehabmedicin
beskriver ett
intressant fall
där
omgivningsfaktorerna
spelar stor roll.
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Relationen handbok/beslutsstöd
Finns i nya
manualen
och ska
också
finnas med
i
handboken
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Nödvändigt med en aktivitet, flera nya chefer.

Utbildningsinsats
till chefer

Förslag på innehåll:
•
Etiska principerna
•
Vad är beslutsstödet?
•
Förskrivningsprocessen, handbok, att uppföljningar tar
tid
•
Tar lång tid att implementera, går åt rätt håll
•
Be dem fråga efter beslutsstödet, engagera sig
•
Överrapportering mellan olika instanser
•
Framhålla positiva exempel (de kanske hör mkt
negativt)
•
Att man ska få gå på storgruppsaktivitet
•
Metodstödjarutbildning, två metodstödjare per kommun
•
Antidecubitus - checklista
•

22/9 heldag
40 personer anmälda, från alla kommuner och
merparten av regionen, men ej psykiatrin
Två långa pass om förskrivning (Lovisa) resp.
beslutsstödet (Pernilla)
Vi skriver ner viktiga saker att ta upp.
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.\Inbjudan_170922.docx

Storgruppsaktivitet
12 oktober 8.30-12
Halvdag med kaffe
Rekommenderar alla att samlas i
Jönköping
Mari Broqvist kommer! 
Skicka in fall och
förslag på roliga
aktivieteter till
Pernilla!!
Några
metodstödjare
som medverkar!
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Förslag på innehåll:
Fall etiska plattformen, avidentifierade
Medverkan av metodstödjare
Helt fall, bikupa, vad blev lösningen i
verkligheten?
Skicka in exempel på fall. Måste inte
finnas facit.
Inte för att spara pengar eller säga nej

Ny metodstödjarutbildning
Ja, det behövs!
Det vore bra att vara två
metodstödjare per
kommun/område/arbetsplats.
Datum i höst:
18 oktober och 1 nov
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Kalibreringen
När är det dags?
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• Vi skjuter på detta lite
ytterligare. Återkommer
till detta vid nästa
metodstödjardag.

Vad gör vi sedan?
Det finns behov av fortsatta metodstödjarträffar,
kanske att det kan räcka med halvdag?
Intressant att göra en ny minikalibrering inom
metodstödjargruppen.

Vi behöver följa upp den nya blanketten och manualen!
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Nästa träff

Den 6 februari
9.00-15.00
Med tanke på att det händer så mycket inom beslutsstödet,
och att vi kommer få fler nya metodstödjare, ser vi att vi detta tillfälle
behöver ha en heldag. Kanske att vi tar halvdag nästa gång.
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Stort Tack för idag!!!
Lovisa & Pernilla
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