Datum

LANDSTINGETS KANSLI
Handläggare

Direkttelefon

Stig Kindemyr

070-3250222

2007-01-03
Ert datum

Vår beteckning

Rutiner Örebro
Er beteckning

Rutiner vid beställning av barnhjälpmedel från Örebro
Ortopedteknik.

Remisser för barn till Dysmelienheten Örebro.
Den klinik som behandlar och är ansvarig för patienten utfärdar
specialremiss för bedömning till Dysmelienheten i Örebro.
Observera att Dysmelienheten och armprotesenheten inte har
förskrivningsrätt av ortopedtekniska hjälpmedel till ortopedtekniska
avdelningen i Örebro eller Aktiv Ortopedi i Karlstad.

Remiss/Betalningsförbindelse för ortopedtekniska hjälpmedel.
Rutiner för barn med handikapp som söker till Dysmelienheten i Örebro, där
bedömningen blir att patienten skall prova ut armprotes, har ansvaret
tidigare legat på länsverksamhetschef Anders Flood. F o m 1 januari 2007
kommer ansvaret att flyttas till ortopeden och ansvarig läkare är Jannis
Ioannidis. För närvarande behandlas 33 patienter med försörjning av
armproteser via den ortopedtekniska avdelningen i Örebro.
Remissförfarande vid ordination av barnhjälpmedel.
Vid förskrivning av ny armprotes eller utbyte av ortopedtekniska
hjälpmedel, skall alltid ny remiss utfärdas. Remissen sändes till
ortopedteknik i Örebro.
Remissen skall innehålla patientnamn, patientdata, diagnos samt ordination
av armprotes.
Ortopedtekniska avdelningen skall, efter utfört arbete, återsända remissvar
till ortopeden vilka åtgärder som är utförda samt kostnad.
Reparation
Vid reparationer och justeringar där OTA Örebro kontaktas direkt av
patienten, skall blankett (Remiss/betalningsförbindelse) översändas till
Överläkare Jannis Ioannidis för godkännande.
Adress till ortopedkliniken
Överläkare Jannis Ioannidis Ortopedkliniken
Centralsjukhuset
Karlstad
Postadress

Besöksadress

Telefon

E-postadress

651 82 Karlstad

Våxnäsgatan 2

070-3250222

stig.kindemyr@liv.se

Telefax

LANDSTINGET I VÄRMLAND

2007-01-03

Fax 054-61 70 51
Remissen skall innehålla patientnamn, patientdata, diagnos, remitterande
läkare, ordination och beräknad reparationskostnad.
Handläggningstiden från ortopeden bör ske inom 14 dagar.
Efter godkännande återsändes underlaget till OTA Örebro
Fax 019-602 55 61
Ortopedteknik
Universitetssjukhuset
701 85 Örebro.
Tel 019-6025571
Akuta reparationer av ortopedtekniska proteser.
Reparationer av armproteser understigande 5000 kr bedöms av
ortopedtekniska avdelningen i Örebro, som skickar remiss i efterskott till
ortopedkliniken för handläggande.
Priser/Garantier
Ny hand 1 års garanti.
Reparation av myo-hand 3 månader.
Garanti på ny armprotes av hylsa som anpassas till armen 2 månader.
Fakturor för armproteser
Fakturor från Örebro översändes till
Centralsjukhuset
Beställningsnr.11224
Hus 18
651 85 Karlstad

Ortopedtekniska hjälpmedel
Regelverk/produkt och prislista och förskrivarkod 2007 finns på
www.liv.se (externa webben) och LiV direkt (interna webben).

Vid oklarheter kontakta undertecknad
Stig Kindemyr
Ordförande i samrådsgruppen
HHR.
Tel. 070-3250222

