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Noteringar från möte 2013 – 03 – 13  

Samrådsgrupp för hjälpmedelsfrågor 
 

1) Föregående minnesanteckningar 

 

Inga justeringar att notera. Mats Renard deltar framöver i egenskap av vikarie för 

Cecilia Ljung som i sin tur vikarierar för kollega på 50 %. Saknas fortfarande en 

representant från Primärvården inom Region Skåne, alternativt en person från 

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

 

Just nu är det dock lite turbulent i organisationen och vi avvaktar därför fler 

påstötningar innan ny administrativ organisation inom Region Skåne fastställts. 

 

2) Hjälpmedelshandboken 

 

En genomgång och revidering av Hjälpmedelshandboken är ett önskemål från 

båda sidor. Viktigt att praktiskt kunna visa upp gemensamma förändringar som 

kommer brukaren tillgodo som är både tydligare och enklare att hitta/förstå. 

 

Beslutsstödet måste finnas med liksom att visa på ökad delaktighet är viktigt. En 

ny handbok ska vara helt webbaserad och inte som dagens i pdf format. 

Ett argument för att få medel till projekt är att vi idag ligger långt efter övriga 

landsting/regioner som alla erbjuder brukaren en ingång till informationen. 

Mikael skall presentera förslaget för Habiliterings och Hjälpmedelsnämnden och 

Cecilia skall göra motsvarande för Beredningen för Vård och Omsorgsfrågor. Vi 

ska också presentera våra tankar för den Regionala politiska samverkansgruppen. 

En webbaserad hjälpmedelshandbok med alla möjligheter en sådan innebär kräver 

ekonomiska resurser både under uppbyggnadsskedet och för driften. 

 

Hur kan vi få resurser att starta upp och driva ett projekt inom området? 

 



3) Websesam 

 

Nytt websesam blir klart under 2015, och det bygger på att förskrivaren har 

funktionen att kunna beställa hjälpmedel med sig ute hos brukaren. Detta är en 

tydlig effektivisering av arbetet om även beslutsstödet och handboken finns 

tillgänglig samtidigt. 

 

Websesam är en fristående modul till Sesam för beställningar som används av 

förskrivarna. Denna modul är just nu under revidering och eventuellt anpassning 

till surfplattor via appar. Behörighetsnivåer i websesam diskuterades. 

 

4) H-info 

 

Gällande H-info så är det en ny databas på gång våren 2014 via 1177.se. Det blir 

då en ny produkt från annan leverantör. 

Det finns mycket information idag i H-info, och det är inte helt klarlagt vad som 

kommer att gälla framöver. Man uppmanar alla landsting och kommuner att säga 

upp sina avtal med nuvarande leverantören, Amesto, innan det finns ett nytt på 

plats. 

 

Från Region Skånes håll och även från kommunerna är detta direkt farligt då man 

i alla upphandlingar skriver att leverantören alltid ska hålla produktinformationen 

uppdaterad i H-info. Detta kan inte ändras innan det finns ett nytt system på plats 

som också fungerar! 

Möte i H-info gruppen i Stockholm den 14/3 där Mats Renard deltar. 

 

5) Ny ansvarsöverenskommelse mellan kommunerna och Region Skåne 

 

Ett första möte hölls igår kring en helt ny överenskommelse mellan sjukvårdens 

huvudmän i Skåne. Den politiska värden för samarbetet är RPSV med politiker 

och tjänstemän från båda parter. 

 

Arbetsgruppen är en tjänstemannagrupp som utreder ärenden/områden utan att 

beakta den ekonomiska eller juridiska konsekvensen. Detta stäms efterhand av 

med en grupp jurister och ekonomer. Därefter förankras det i en ren 

politikergrupp för att slutligen tas upp i RPSV. 

 

Tjänstemannagruppen består av Ulf Meijer, Ulf Kvist och Ingrid Roberts från 

Region Skåne samt Cecilia Ljungh, Katarina Rasmusson, Seth Pettersson, Roland 

Persson, Eva Lundblad samt Titti Gohed för kommunerna. 

Tanken är att först diskutera fakta kring insatser och förändringar, därefter prata 

ekonomi och juridik. 

  



En nulägesbeskrivning ska vara klar inom en månad från tjänstemannasidan. 

Underlag finns från tidigare/nuvarande överenskommelse sid 10 vad gäller 

hjälpmedel samt en rapport från 2008 års sakkunnig grupp. Utkastet för 

uppdragsbeskrivning från 2009 kan behöva justeras – inga större förändringar – 

men viktigt få med samtliga vårdprocesser som förekommer då vissa avsnitt 

saknades förra gången då man endast pratade om re-habiliteringar. Det kan även 

vara bra att nämna förekomsten av förtroendeförskrivning i Nordost. 

 

Maila in era synpunkter och förslag till Cecilia eller Mikael. 

 

6) Drivaggregat 

 

Detta är en ”never ending story” som vi kunde visat upp som en framgångsrik 

modell. Försöksverksamheten som bedrivits under 5-6 månader och gått ut på att 

Region Skåne betalat de kommunala enheterna för montering fungerade inte, 

ingen var nöjd och brukarna fick längre väntetider. Därför kommer det att gå 

tillbaka från den 1 april så att Region Skånes enheter monterar aggregaten. Det 

kommer att upprättas en ny rutin och genomföras en ny försöksperiod. 

 

7) Patientärende 

 

Ett gränslandsärende har framförts gällande en brukare i Nordost där 

ansvarsfrågan lyfts fram. Vad gäller för elrullstolar som manövreras av vårdare? 

Detta specifika fall kan inte lösas på annat sätt enligt de undersökningar man 

genomfört för att hitta en manuell stol med alla de egenskaper som behovet ger. 

Frågan avhandlas i separat möte då det finns fler liknande ärenden i Skåne. 

 

8) Övrigt 

 

Kort redovisning av läget i det pågående projektet inom Fritt Val av Hjälpmedel 

som bedrivs på Dahjm AKK där det går att få förskrivet en rekvisition till en 

surfplatta med appar istället för att man erhåller en stationär dator med alla 

tillbehör för att tillgodose behovet vid talsyntes. 

 

En ny rapport har kommit från HI gällande elrullstolar och den 

samhällsekonomiska vinningen dessa har totalt med minskat behov av assistans 

från kommunernas sida. Svårt att göra den hörd med nuvarande uppdelning i 

Skåne. 

 

9) Nästa möte 

 

Nästa möte är bokat till den 4 juni kl 10 på Annetorp i Lund, Konfrum BUP. 

 

//Vid pennan Mikael Reingsdahl 

 


