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Noteringar från möte 2013 - 12 - 10
Samrådsgrupp för hjälpmedelsfrågor
1) Föregående minnesanteckningar
Inga justeringar att notera.
2) Handboksprojektet – återkoppling från samverkan RS och KFSK
Kort genomgång av presentationen som visades för den Regionalpolitiska
samverkansgruppen den 11 oktober för att få klartecken att börja med en förstudie
kring ärendet.
Sedan presentationen visades har läget klarnat avseende vilken information som
ska finns på 1177.se samt vilken målgrupp informationen riktar sig mot; 1177.se
har ett tydligt och klart uttalat invånarfokus. Detta innebär bland annat att det inte
ska finnas någon information på 1177.se som riktar sig mot verksamheter
och/eller professioner.
Dialog i gruppen kring handboksprojektet kring bland annat följande;
 Fokus på handboksprojektet bör vara mot professionen med tanke på att
invånarna ska få en ingång mot hjälpmedelsområdet via 1177.se. Dock ska
lösningen som väljs öppen redaktionellt tillgänglig för invånarna.
 Vilken information ska finns i den valda lösningen och hur ska
informationen struktureras. Exempelvis beslutsstöd, behovstrappa.
 Lösningen ska vara ett stöd för professionen i arbetet.
 Hur en lösning kan finansieras.
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På vilket sätt det nya hälso- och sjukvårdsavtalet kommer att påverka
projektet.
Beslutas att Mikael Reingsdahl och Mats Renard i samband med nästa
möte i samrådsgruppen ska presentera hur en lösning kan vara uppbyggd.
Handboksprojektet kommer upp som punkt på nästa möte i
Regionalpolitiska samverkansgruppen den 24 januari 2014.

3) 1177.se och invånartjänsten – status uppdatering kring databas och
tjänst
Hjälpmedelsdatabas
 Demonstration av den nya Hjälpmedelsdatabasen gjordes den 5 dec.
Databasen som visades var i princip en kopia på Produktkatalogen som
används i Västra Götalandsregionen. Inga eller mycket små anpassningar
var gjorda för att databasen skulle motsvara dagen Hinfo.
 Utveckling av funktionalitet och användargränssnitt ska enligt tidsplanen
avslutas till årsskiftet.
 Inte klart avseende hur SESAM ska kommunicera med den nya databasen.
 Inte klart hur olika begrepp som används i Hinfo och i Produktkatalogen
matchar varandra och vilka begrepp som är mest relevanta att behålla.
 Inte klart kring godkännandeprocesser och om vilken kvalitetssäkring av
databasens information som önskas, eller till och med krävs, av olika
konsumenter av informationen.
Invånartjänsten – Hitta och jämför hjälpmedel
• Demonstration av den nya Invånartjänsten gjordes den 4 dec.
• Inte klart vilket sortiment av hjälpmedel som ska visas på 1177.se, och hur
information som kan hämtas. Målgruppsanalysen visar att det finns ett
mycket starkt önskemål från invånare att kunna se vilka hjälpmedel som
normalt förskrivs på den ort där de bor. Grundinformationen finns i
databasen, men behöver justeras av sjukvårdshuvudmännen för att bli
relevant. Detta innebär praktiskt (baserat på den information som finns
tillgängligt i dagsläget) att någon måste markera för varje hjälpmedel om
det ska vara synligt eller inte synligt i det lokala sortimentet.
• Inte klart vilka egenskaper som bör och kan visas i invånartjänsten.
Invånartjänsten – redaktionell text
 Ska finnas nationella texter kring hur man får ett hjälpmedel ur ett
generellt perspektiv, hjälpmedel vid olika funktionsnedsättningar,
hjälpmedel man som invånare köper själv m m
 De nationella texterna ska kompletteras med lokala texter som svarar på
frågor kring;
- Vart vänder man sig för att få ett hjälpmedel?
(Kommun/landsting/region)
- Remisskrav? Fritt vårdval?
- Hur bedöms om man får hjälpmedel? Vad händer vid mötet? Ett eller
flera? Finns en sk behovstrappa?



- Vilka avgifter finns? Kostar hjälpmedlet? Finns fritt val?
- Vart vänder man sig om man inte är nöjd?
Det finns i dagsläget ingen ”kommunnivå” på 1177.se som på ett bra sätt
kan hantera den lokala informationen för Skånes 33 kommuner. För att
hantera detta bör det finnas en sida som informerar om ansvarsförhållandet
mellan Region Skåne och de skånska kommunerna. Sidan kompletteras
med en lista över länkar till varje kommuns egen hemsida. Det är viktigt
att länkarna går direkt till den sida som berör hjälpmedel samt att
innehållet i varje kommuns sida svarar på ovanstående och/eller andra
gemensamma frågor.

4) Behov av beslutsstöd i samband med det nya hälso- och
sjukvårdsavtalet
Dialog kring behov av beslutsstöd;
 Hur och på vilket sätt kan beslutsstöd kvalitetssäkra processerna kring
brukarnas övergång mellan olika huvudmän.
 Beslutsstöd i Örebro. Se vidare
http://www.visamregionorebro.se/beslutsstod/
Anneli Flink informerade om införandet av beslutsstöd för sjuksköterskor i
nordöstra Skåne. Beslutsstödet som införs baseras på beslutsstödet som
används i Örebro.
5) Hjälpmedelsmässa 2014
Cecilia Ljungh informerade om ett möte med Swedish Medtech avseende en
eventuell hjälpmedelsmässa i Skåne 2014. Swedish Medtech vill gärna anordna en
två-dagars hjälpmedelsmässa i Skåne 2014 motsvarande den som anordnades i
Västerås. Samrådsgruppen ser positivt på att det anordnas en hjälpmedelsmässa i
Skåne. Samrådsgruppen trycker på vikten av att mässan kompletteras med
seminarium av hög klass. Samrådsgruppen är av uppfattningen att en eventuell
mässa ska vara öppen för Skånes invånare.
6) KFSK organisation
Cecilia Ljungh informerade om att hon, p g a pension, arbetar 50% från årsskiftet
fram till halvårsskiftet 2014. Under sin arbetstid kommer Cecilia framför allt att
arbeta med det nya hälso- och sjukvårdsavtalet.
Mats Renard tillträder tjänsten som Regional samordnare för hjälpmedel den 1
januari 2014. Mats arbetar 50 % under januari för att från och med den 1 februari
arbeta heltid på tjänsten.
Cecilia informerade vidare om att Kenneth Gravin går i pension vid årsskiftet
samt att ny biträtande avdelningschef, Carina Lindkvist, börjar den 3 mars 2014.

7) Övriga frågor
Mikael Reingsdahl lyfter lagrådsremissen ”Mer inflytande för den enskilde i valet
av hjälpmedel”. Dialog i gruppen kring hur en förändring i enlighet med
lagrådsremissen påverkar verksamheterna.
Se vidare; http://www.regeringen.se/sb/d/17861/a/230119/dictionary/true
8) Möten 2014
21 januari kl 13.30 - 16.00 (lokal meddelas senare)
29 april kl 13.30 - 16.00 (lokal meddelas senare)
16 september kl 13.30 – 16.00 (lokal meddelas senare)
18 november kl 13.30 – 16.00 (lokal meddelas senare)
//Vid pennan Mats Renard

