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Kommunstyrelsens förvaltning 
Kerstin Olla Stahre 

Kommunstyrelsen Ink. 2012 -09- 1 8 

Hjälpmedelscentrum - Delårsrapport 1 

Gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamheten och andra samverksamfrågor 
har rekommenderat samtliga huvudmän att godkänna Delårsrapport 1 för 
Hjälpmedelscentrum. 

Den ekonomiska prognosen visar på ett positivt resultat på 2,05 Mkr. Detta bör 
enligt delårsrapporten kunna skapa förutsättningar för prisjusteringar på hyrda 
hjälpmedeL 

Kommunstyrelsen föreslås godkänna delårsrapporten. 

re 
Tfkommunchef 
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Gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamheten och andra 
samverkansfnigor 

Hjälpmedelscentrum, Signalistgatan 2, Västerås 

Fredagen den 8 juni 2012 

§ 16 Hjilpmedelscentrum 

Anne-Christine Ah! informerar om aktuella frågor filr Hjälpmedelscentrum 
(lIMC); 

Bilaga a)Två filrslag till ny prismodell filr hjälpmedel har presenterats filr 
Tjänstemannaberedningen, varav beredningen rekommenderat att lägga fram 
det andra filrslagsaltemativet till Gemensamma nämnden. Samma 
rekommendation togs på arbetsutskottet 2012-05-25. 
b )Delårsmpport I inklusive helårsprognos. Enligt prognosen blir årets 
resultat +2,05 MSEK. Beställningar har ökat med 6,1 % samtidigt som en 
ökad returnering av hjälpmedel har skett. Antalet uthyrda hjälpmedel har 
ökat med 4,6% jmf. med samma period 20 Il. 

Bilaga c)Inkontinenssamordnare Lise-Lotte Living informerar om två fOrslag 
gällande inkontinens. Beslut om dessa kommer att tas vid nästa 
Tjänstemannaberedning. Förslag till stöd/rekommendation vid riktlinjer fOr 
fOrskrivning av kostnadsfria inkontinenshjälpmedel fOr kvinnor och män. 
Förslag till riktlinjer gällande kostnadsfria inkontinenshjälpmedel ilir 
fOrskrivning till personer i enskilt och särskilt boende som är folkbokfilrda i 
Västmanland. 
d) Kundbesök genomfOrs nu hos kommuner och kunder inom landstinget ilir 
att efterhöra synpunkter och önskemål på HMC. 
e) HMC kommer att hålla ordinarie öppettider även under sommaren, vilket 
är ett utökat öppenhållande jämfOrt med tidigare år. 
t) Information lämnas om en enkät gällande besökares flirdsätt vid resa till 
Hjälpmedelscentralen. 
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g) Anne-Christine Ah! framfllr att lIMC behöver göra en utredning om hur 
man ska möta utvecklingen av välflirdsteknologin. Kostnaden för den 
uppskattas till 200 000 kr och kan finansieras genom att den fondering som 
byggts upp av föregående års överskott anvllnds. 

Gemensamma nämnden beslutar 

att a) faststlilla det andra förslagsaJternativet till prismodell. 

b) rekommendera huvudmllnnen att godkänna Delårsrapport l. 

c) notera informationen. 

d) notera informationen. 

e) notera informationen. 

f) notera informationen. 

g) tillsätta en utredning om hur HMC ska möta utvecklingen av 
välfllrdsteknologin och finansiera den med fonderade medel från 
föregående års överskott. . 

Paragrafens slut -------------------------------------------------__ _ 

Vid protokollet 

Bengt Jansson 
Protokollförare 

JUsterat 2012-06-20 

Rigmor Åkesson 
Ordförande 

Carl-Johan Norström 
Justerare 

:iIqj1tagj·WtS på landstingets anslagstavla 

Bengt Jansso"-VI/V'I/ 
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Ookumentnamn 

Delårsrapport I ink! helårsprognos 2012 
Skapat datum OJ..-Ienummer 

HiälDmedelscentrurn 
FaSlSUllld av ! .H.,dlSggare a.ller tro m Dok.nr. l Version 

Anne-Christine Ah! 

Sammanfattning av viktiga händelser 

Volymen hjälpmedel ökar 

Antalet beställningar på hjälpmedel ökar liksom antalet kundtjänstsamtal. 
Beställningarna har ökat med 6,1 % samtidigt som en ökad returnering av 
hjälpmedel har skett. Antalet uthyrda hjälpmedel har ökat med 
4,6 % jmf med samma period 20 11, ökningen jmf med december 2012 
motsvarar 1,06 % . De hjälpmedelgrupper som ökat mest är kommunikation, 
kognition samt sängar. 

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete 

De äldre med nedsatt funktionsförmåga och skörhet löper risk för skador och kan 
ha svårigheter att självständigt klara dagliga aktiviteter. Kännedomen om vilka 
hjälpmedel/produkter som finns upplevs idag av allmänhet och vårdpersonal som 
bristfli.llig. I kartläggningen av "Multisjuka äldre" framkom bl.a. brist på 
förebyggande fokus. Kunskap om hjälpmedel, både de i allmänna handeln och de 
som tillhandahålls av landsting och kommun ger förutsättningar att förebygga 
skador och ohälsa. Nationellt pågår flera projekt som kommer att påverka 
efterfrågan av hjälpmedel. 

På Hjälpmedelscentrum finns möjlighet att prova, känna och klämma på 
hjälpmedel samt få allmänna råd. Här kommer också icke upphandlat sortiment 
visas. Trapphlss, kök, duschkabin m.m. kan provas på Hjälpmedelscentrum före 
bostadsanpassning, vilket kan ge bättre bostadsanpassning och ökad trygghet för 
personen. Bedömningen är att det sannolikt även genererar en kostnadsbesparing 
åt kommun. 
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Hiälomedelscentrum 
FastSUIIId av GAller fro m Dok.nr. I HaodlAggare 
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I Versloo 

"Enklare lösningar kan ge lika bra resultat som mer 
kostsamma, kunskapen och utställningarna som 
finns på Hjälpmedelscentrum ger inspiration" 

"En braforberedelsefor det som komma skall 
alltså ålderdomen" 

"Vi trodde aldrig vi skulle hitta en duschkabin som 
passar oss, men det gjorde vi härI Det hade vi 
absolut inte vtintas oss" ~ 

Inkontinenshjälpmedel 
Det nya upphandlade sortimentet som imördes 2!lr.~~Rl!ias medföra en årlig 
besparing på 4,3 !kr för kund. 

Hemsjukvårdsförändringen 

Prognos 

Hjälpmedelscentrum inväntar information om aktuell patientgrupp för att ta fram 
befmtliga kostnader för gruppen per kommun. Hjälpmedelscentrum kan 
genomf{jra nödvändiga förändringar i betalningsstyrning skyndsamt förutsatt att 
det löpande informationsflödet, avseende hemsjukvårdspatienter, från primärvård 
och kommuner säkerställs. Engångskostnader för förändringar i 
betalningsstyrningen kommer att tillkomma utöver budget. 

Prognosen visar ett positiv resultat 2,05 mkr vilket kan öppna förutsättningar för 
en prisjustering av hyresnivån på hjälpmedel. 

Medborgare/Patient perspektiv 

Antalet samtal till kundtjänst har ökat med 10,6 % jmf med samma period 20 Il. 
Andel besvarade samtal har utgör nu 89,5 % (viss osäkerhet p.g.a. fel i landstingets 
telefonväxel), jmf med 97 % under samma period 20 Il. 

Korttidsuthyrning ökar av fr.a. rullstolar, i stort sett är alla "korttidsrullstolar" 
kontinuerligt uthyrda. 

Hjälpmedelsrådet har deltagit i utformandet av Publika delen. Den uppskattade 
dagen, "Inspiration för livet", ett arrangemang i samverkan med 
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Delårsrapport l ink! helårsprognos 2012 
Hiälpmedelscentrwn 
F astsUlHd sv /HandIAggare Giller fr o m DOk.nr. I Vers/on 

Anne-Christine Ahl 

pensionärsorganisationen SPF, Projekt Viktig, bostadsanpassarna, biblioteket och 
Arosfixarna Västerås stad besöktes av över 300 personer. 

Under perioden har 34 avvikelser som försenat leverans till brukare rapporterats i 
Synergi. Till patientnämnden har ett ärende inkommit p g a väntetid filr lagning av 
elrullstol, orsakad av väntan på reservdel från Holland (Il dagar). 

Analys av resultat 
Samtalen till kundtjänst ökar vilket ililjer av det ökade flödet av hjälpmedel. Under 
perioden en ilirsärnrad svarsfrekvens som är svårvärderat p g a fel i landstingets 
växel. 

Få avvikelser i ilirhållande till totalt levererade huvudhjälpmedel (ca 33 OOO/år). 
Ökningen av registrerade avvikelser är en medveten strategi a~en ilir att 
öka kunskapen om ilirekommande avvikelser i syfte att åtgär~~. 

Slutsatser ~::<J 
Ökat hjälpmedelsbehov hos befolkningen ställer allt högre verksamhetens 

alla delar. r:::--.-.. U 
Det är många led i beställningsprocessen innan hjäl ~ brukare, alla måste 
gör rätt i alla moment och ha kunskap om hur pr tastöd är uppbyggt. 
Ibland brister det på grund av stress eller ovan perso åde internt och extemt 
hos våra kunder. 

Atglirder 
En processförbättring gällande registrering vid retur av hjälpmedel har genomilirts 
vilken också frigör tid i kundtjänst, antalet besvarade samtal bör öka. Infonnation 
om möjlighet att använda Mina värdkontakter pågår. 

Utökning av antalet rullstolar m.m. tillgängliga ilir korttidshyra ska ske. 

Direkta åtgärder är vidtagna i fonn av infonnation om avvikelser till berörd 
personal. Framtagande av gemensam säkerhetsk:ultur ska ske och ett säkerhetsteam 
ska tillsättas. 
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Delårsrapport 1 ink! helårsprognos 2012 
Hjälpmedelscentrum 
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Produktionsperspektiv 
Beställningar har ökat med 6,1 % samtidigt som en ökad retur av hjälpmedel skett. 
Antalet uthyrda hjälpmedel har ökat med 4,6 % jmf med samma period 2011, 
ökning ijmfmed december 2012 lir 1,06 % . 

Volym uthyrda hJllpmedel 

Totalt 

Totalt LandetingsfInansierat 
FamiljelBkarmottagningar 
(Vårdval Vastmanland) 

Vårdval Vastmanland (centralt konto) 

Handikappcentrum 

Övriga Landstingsenheter 

Totalt Kommuner 
Arboga kommun 

Fagersta kommun 

Hallstahammars kommun 

Kungsörs kommun 

Köpings kommun 

Norbergs kommun 

Sala kommun 

Skinnskattebergs kommun 

Surahammars kommun 

Vasterås stad 

Utfall 

Jan-aprIl 

2012 

41548 

34 774 

21045 
8706 

4801 

222 

8716 
291 
444 
379 

277 
624 
108 
455 

81 
254 

Utfall 

Jan-aprIl 

2011 

39703 

33 

19648 
8702 

4464 

193 

8639 
315 
437 
335 

296 
576 
103 
414 

85 
251 

Ack 

avvik 

antal 

Ack 

1 397 1,0% 

4 -0,5% 

4620 3,9% 

207 7,2% 

7 1,6% 432 
44 13,1% 382 -0,8% 

-19 ~,4% 300 -7,7% 
48 8,3% 585 6,7% 

5 4,9% 115 ~,1% 

41 9,9% 414 9,9% 
-4 -4,7% 71 14,1% 
3 1.2% 235 8,1% 

Antal konsulentremisser har minskat med 5,4 % jmf med samma period 2011. 
Väntetiden till utprovning har ökat, andel erbjuden utprovningstid inom 15 dagar 
lir 68,2 %,jmfmed 70,7% samma period 2011. 

Tillgänglighet till avhjälpande underhåll har ökat, 65,8 % av alla avhjälpande 
underhåll slutförs nu inom 5 arbetsdagar ijmfmed 63,1 % samma period 2011. 

84,5 % av alla beställningar levereras med nästa turbil, jmf med 86,4 % samma 
period 2011 . Uthyrningsgrad lir nu 84,6 %. 
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Analys av resultat 
Kraftig ökad retur av hjälpmedel samt ett ökat antal beställningar medIOr ett allt 
snabbare in och utflöde av hjälpmedel och krav på Hjälpmedelscentrums 
organisation. Viss indikation finns att den ökade returneringen kan vara en 
fOrberedelse för hemsjukvårdsövergång. 

Orsak till minskade antal remisser ligger utanför Hjälpmedelscentrum. Flera 
upphandlingar har skett vilka påverkar hjälpmedelkonsulternas tillgänglighet. 

Den ökade produktionen av teknisk service avspeglar fOrbättringsåtgärder kring 
elruIlstol. Åtgärder har gjorts llir att underlätta llirskrivning av elruIlstolar, 
hjälpmedelshandbok har llirtydligats och "Underlag llir utprovning gällande 
sittande och styrsätt" har medfört bättre utprovningar. 

S/"',,'~, ~ 
Allt fler sjuka bor hemma vilket ställer krav på Hjälpmedelsc alla delar. 

Den ökade returen har medfOrt en eftersläpning av rekondi~g. 
Rekondprocessledare arbetar med processllirbättring~, Yu~~skapaciteten är 
kartlagd och ligger nu som grund för fortsatt arbete erställa 
bemanningen. ~ 

Upphandlingsarbetet tar mycket resurser och bör ~seras. 
Tillgängligheten till utprovning av elrullstol h~ är i fokus. 

Atgärder 
Ett arbete med att ta fram riktlinjer för och definiera akuta utskrivningsärenden 
från sjukhusen pågår tillsammans med sjukhusförvaltningen llir att tillgodose ett 
behov av utökad leveranstäthet. 

Fortsatt uppfOljning av rekonditionering och tillfällig persona1llirstärkning för alt 
möta den ökade mängden returnerade hjälpmedel. Rekonditioneringen fOljs upp i 
detalj varje månad. 

En tillflillig personalfOrstärkning görs llir utprovningar på trehjulig e1ruIlstol samt 
drivaggregat. 

Under hösten ska llirskrivningsrutin "av tekniker utdömda e1ruIlstolar" llirtydligas 
och förenklas. Den förbättrade arbetsplaneringen på Teknisk service ska överlliras 
till andra tekniska team. 

En llirbättrad upphandlingsorganisation internt på Hjälpmedelscentrum ska 
utvecklas. 
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Medarbetarperspektiv 
Antalet medarbetare har utökats med 1,7 % vilket orsakas av anställningen av 
ytterligare en chaufför som tillsammans med en tredje lastbil möjliggör flera och 
snabbare transporter. En åtgärd fOr att möta det ökande hjälpmedelsflödet. 

April 2012 April 2011 FOrandrlng 
Antal medarbetare 61 60 17% 
Antal årsarbetare 60 59 17% 

Sjukfrånvaron har under perioden ökat något. 

TotaleJukfrinvaro per "'nlld 2011 och 2012 

&!J 
Jan Fobi" Mars ,April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec ~ - _ Total Ijukfrlln'0'8ro % 2011 

Analys av resultat 

planerad operation. 

........... Total sJuktrånYlro % 2012 

Slutsatser 1:::--...... 
Hjälpmedelscentrum har liksom tidigare en lå~ s~varo. 
Atgärder 
För att vidmakthå1la den låga sjukfrånvaro kommer flera aktiviteter införas, dels 
uppringning på 4:e sjukdagen, dels stöd till chef gällande rehabilitering. 
Hälsofrämjande och förebyggande åtgärder ska arbetas fram. 
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Ekonomiperspektiv 

INTÄKTER 
Hyra 
Aterbetalning av resultat 

Förs31jning 
Egenavgifter 
ServiceaVlai 
Inkontinenssamordning 
Övriga 

SUMMA INTÄKTER 

KOSTNADER 

Personalkoslnader 

Tekniska hj31pmedel 
Övriga kostnader, 
material, varor 
Summa 
ver1<samhelskoslnader 
Lokaler 
Frakt/transport 
Avskrivningar Tekniska 
hj31pmedel 
Avskrivningar övrigt 
IT kostnader 
Övriga kostnader 
Summa övriga 
ver1<samhelskoslnad 

Finansiella koslnader 

SUMMA KOSTNADER 

RESULTAT 

r,,~o, ,-~ "-"'. ':'1 

' _' . _ _~.~,J •• ' 

Bokslut 2011 

75036 

-3900 
7875 
197 

1084 
854 

2957 

84103 

25814 

19132 

1364 

20496 
6136 
1039 

20139 
425 
2379 

5071 

35189 

2542 

84041 

62 
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Skapat datLnl DlatfentJrlVTler 

GIller fr o m Ook.nr. I VersIOn 

Budget 2012 

75348 

7938 
140 

1500 
874 

Prognos 
1 

76289 

o 
8488 
190 

1500 
874 

500 ~ 4.1567 
86300 ~ 

27670 ~27667 

'~ '::~ 
~ 18606 

6250 6250 
1170 

20890 
478 
2n2 

5823 

37385 

2639 

86300 

o 

20822 
478 

2772 
6303 

37795 

2639 

86707 

2050 
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AckurT'LI lerat re.uttat 
2011 - 2D12 

• 000 --- ___ _ 

3000 - ---- --- - -,6 - -----\ 

....... Ar 2011 
~Bud2012 

- Ar 2012 
-o- Prognos 2012 
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Analys av resultat 
Uthyrningsvolymen ökar kontinuerligt, dock något minskad volymökningjrnfmed 
helår 2011 som beror på det ökade antalet returer. 

Inköpsprognosen är nu på minus 2,9 %, men ökade inköp är aviserade. 

Slutsatser 
Den minskade uthyrningsgraden får konsekvenser på ekonomin om nyinköp måste 
göras. Volymökningen ger intäktsökning. Hemsjukvårdsövergången kan komma 
påverka höstens fllrskrivningar. 

Inköpsprognosen är minus 2,9 % men med nuvarande beställningstakt får vi 
sannolikt en inköpsökning fllr 2012. ~ 

Atgilrder 
Kontinuerlig uppfllljning och processfllrbättring inom reko "0 ing. 

grad. 

Prognos - helårsprognos i jmf med bUdge~~ 
Prognosen visar ett positiv resultat 2,05 Mkr vilket K .. pna fllrutsättningar fllr 
en prisjustering av hyresnivån på hjälpmedel. 




