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Samrådsgrupp för hjälpmedelsfrågor 
 

 

1) Presentation av deltagare och gruppens syfte/uppdrag 

 

Deltagarna presenterade kort sig själva varefter beskrivningen av gruppens 

tillkomst i form av historik/bakgrund kring samverkan hjälpmedel redovisades. 

Deltagare från den kommunala sidan utsedda från befintlig styrgrupp att 

representera Skånes fyra områden samt olika professioner inom hjälpmedelssidan. 

 

Regionens deltagare utsedda från hjälpmedelsverksamheten samt de funktioner 

där samverkan med kommunerna förekommer gällande hjälpmedel såsom 

slutenvården (SUS), vuxenhabiliteringen samt primärvården (PV). Saknas namn 

på person som ska företräda PV i gruppen, och man diskuterade om att tillföra en 

person från Hälso- och sjukvårdsenheten istället då de är inblandade i PV frågor. 

 

 

2) Innehåll gruppens arbete och diskussioner 

 

Genomgång av förslagsskrivningen, som justerades med förtydligande kring nya 

hjälpmedel, att gruppens uppgift är att hantera ansvarsfrågan och beskriva 

konsekvenser för att därefter föra upp frågan för beslut den ordinarie vägen. 

Frågor kring ansvarsfördelningen av hjälpmedel diskuterades. 

 

Punkten om förtroendeförskrivning diskuterades då detta ger besparingar i 

resurser och förenklar för brukarna om de redan tillhör vuxenhabiliteringen och de 

kan förskriva kommunala hjälpmedel på förtroende. Här finns behov av att 

förenkla i både Östra Skåne och Helsingborg med hjälp av detta. Västra Götalands 

Regionen har förtroendeförskrivning redan mellan kommunerna och regionen. 



 

Fritt val hjälpmedel diskuterades då detta är en genomgripande fråga för både 

regionen och kommunerna, där inställningen är delad från kommunernas sida och 

regionen försiktigt positiv till utökad valfrihet inom hjälpmedelsområdet. Vid ett 

införande av friare val inom hjälpmedelsområdet behöver hjälpmedelshandboken 

revideras, den uppfattas allmänt som gammal i riktlinjer och policy vilket måste 

moderniseras. 

 

Gällande Fritt Val så är det redan nu möjligt att införa detta, dock utan stödet i 

LOV som känns behövligt att den lagen ändras till förmån för upphandlingar. 

 

Vidare så diskuterades vilka övriga utvecklingsfrågor gruppen skulle kunna arbeta 

med såsom hjälpmedel inom psykiatrin etc. 

 

 

3) Att ordnas till nästa möte 

 

Till nästa möte ska följande aktiviteter vara ordnade; 

 Diskussion med vuxenhabiliteringen om att starta ett försök med 

förtroendeförskrivning i nord östra Skåne mellan kommuner och regionen. 

 Möte mellan KFSK och vuxenhabiliteringen sker den 1 november och det 

vore önskvärt att frågan diskuterades då. 

 Ta fram ett utkast till uppdragsbeskrivning gällande revidering av riktlinjer 

och policy för hjälpmedelshandboken så den moderniseras. 

 Få fram en representant från PV och/eller Hälso- och sjukvårdsenheten 

inom Region Skåne som kan delta i gruppens framtida arbete. 

 

 

4) Nästa möte 

 

Nästa möte är bokat till den 14 december kl 13 – 15 på Annetorp i Lund. Detaljer 

kommer i kallelsen innan mötet. 

 

 

 

//Vid pennan Mikael Reingsdahl 

 


