Minnesanteckningar från Nikola träffen 2007
Kortfattade minnesanteckningar från Nikola. Föreläsarnas bilder bifogas. Nytt för i år var att
leverantörerna anslöt först till kaffet efter grupparbetena vilket ansågs som ett bra arrangemang
av nätverksmedlemmarna.

Torsdag den 4 oktober
IA gruppen
IA gruppen, arbetsgruppen i Nikola gav som vid förra Nikolamötet en kort sammanfattning över
bakgrunden till Nikola´s bildande och vad det innebär att vara medlem i nätverket.

Grupparbete
Att ha grupparbete med enbart nätverksmedlemmar var mkt uppskattat. Det som diskuterades
var följande punkter. För att få närmare information vad som döljer sig bakom varje punkt
kontakta ngn i respektive grupp.
Grupp1
• Upphandling små skydd
• Leverantörsproblem efter upphandling
• Kostnad för att få hjälpmedel
• Silverkatetrar
• Marknadsföring leverantörer
• Hjälpmedel-Behandling t ex instillationskateterar
Grupp 2
• Inkontinenssamordnare (hur arbetar dom, vad gör dom)
• Motivation på VC (bättre ansvar, egen ekonomi, slentrian)
• Förskrivning/utredning
• Dsk landsting eller kommun
• Hemsjukvård landsting eller kommun
• Upphandling landsting o kommun, tillsammans eller var för sig
• Upphandling, viktning. Hur på ett bra sätt?
• Klara Kravs abs indelning/band. Fördel/nackdel
Grupp 3
• Vad skall ingå i sortimentet? T ex Peristeen, små skydd, dilatation, underlägg
• Vad skall styra förskrivningen? Nationellt regelverk, allmänna rekommendationer, kan
man tänka lika
• Vem skall förskriva t ex en på varje VC ansvarar
Grupp 4
• Utbildning-kompetens, ser olika ut
• Vad är inkontinensprodukt?
• Kostnader, ska man ta betalt, sluten vård skriver ut tappningskatetrar öppen vård får
betala, DSK besöket kostar

Grupp 5
• Svårt ha lika god kvalitet runt om i landet, utbildning ser olika ut
• Upphandling
• Utredning, riktlinjer, vårdprogram ser väldigt olika ut ingen styrning alls på vissa ställen
• 5 p grundutbildning önskvärt, tyvärr lågt intresse hos dom studerande
• Taktiskt tänkande behövs, verksamhetscheferna bearbetas för att i sin tur påverka
skolorna

Åtgärdskoder
Se bifogade bilder

Förskrivning till utlandsboende
Se bifogade bilder

Standardiseringsarbete
Internationellt Standardiseringsarbete kring provningsmetoder för absorptionsförmåga och
revidering av General Guidance pågår. HI är representerad och en grupp har bildats bestående
av representanter från vård- och leverantörssidan.

Utvärdering av inkontinenshjälpmedel
HI har genom medel från Allmänna Arvsfonden drivit ett projekt i syfte att ta fram
utvärderingsmetoder (användarprov och tekniska prov) av inkontinenshjälpmedel. Intresset för
utvärderingsmetoder har på senare tid ökats och HI avser nu ansöka om förlängning av
projektet.

Båttur
I strålande sol tog M/S Daphne oss ut på en tur längs med Stockholms vatten med kunnig guide
som lotsade oss fram kring kända o okända byggnader och miljöer. Stort tack till familjen
Teiner för denna uppskattade utflykt.

Fredag den 5 oktober
Rapporter från arbetsgrupperna
Kravgruppen
Kravgruppen har haft ett uppföljningsmöte i syfte att diskutera hur ”Klara Krav” fungerar nu när
förslaget använts på många håll. Sammanfattningsvis fungerar det bra.
Kvalitetsgruppen
Kvalitetsgruppen har tagit fram ett digert dokument som Agneta Sandberg presenterade.
Gruppen kommer att fortsätta sitt arbete och har som mål att vid nästa konferens presentera ett
färdigt program. Det som främst återstår är blanketterna för Uppföljning/ Utvärdering,

förskrivarstöd vid förskrivning av hjälpmedel samt sist men inte minst uppbyggnad av ett
datorprogram för hela programmet. Diskussioner pågår hur finansieringen av detta ska ske och
ngr ideér finns.
Statistikgruppen
Gruppen har lagts ner.

Författningen
Elin Siljehag från Socialstyrelsen besökte oss även denna gång för att berätta om fortsättningen
på författningsförändringen. Planerna är att den ska finnas ute till årsskiftet.
Ett par synpunkter som framfördes och Elin skulle ta i beaktande
• Om verksamhetschefen ej har kompetens att avgöra om ssk har kompetens att förskriva
kan verksamhetschefen överlåta detta till annan befattningshavare som har tillräcklig
kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter.
• Förslaget som tidigare fanns att instruera och träna . Om inte anhöriga, assistenter m fl
inte får instruktion hur produkten ska användas på bästa sätt är det dålig kvalitet.
• Har ni fler synpunkter lämna dem nu till Elin.

Vårdprogram nådde inte sitt syfte
Maria Sandblom Distriktsläkare från Uppsala och Marianne Eklund uroterapeut och Nikola
medlem berättade om vårdprogramms påverkan på inkontinensvården.

Swedish Medtech
Se bifogade bilder

Var det bättre förr?
Birgitta Hammarström höll en uppskattad föreläsning om inkontinensprodukternas historia och
utveckling.

Arbetsgrupper
Utifrån dagens diskussioner bildades två arbetsgrupper.
• Utvärderingsinstrument
• Vad är inkontinenshjälpmedel?
Är du intresserad av att delta i ngn av arbetsgrupperna kontakta Agneta Zaar. Som alltid vid
deltagande i arbetsgrupp står respektive arbetsgivare för resa och uppehälle. I regel förläggs
gruppernas möten lunch till lunch.

Nästa konferens
2-3 oktober 2008

Agneta

