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Noteringar från möte 2014 – 01 – 21  

Samrådsgrupp för hjälpmedelsfrågor 
 

1) Föregående minnesanteckningar 

 

Inga justeringar att notera. Saknas representant från Primärvård forts. 

 

2) RPSV mötet 

 

Fredagens möte RPSV har inte tagit upp vår punkt om modernisering av 

handboken på nätet, vilket var tanken. Punkten kommer tidigast med nästa gång 

den 9 maj. Det ger oss mer tid att komma fram med en optimal lösning till vårt 

eget möte den 29 april. 

 

3) Mässa Hjälpmedel den 14 – 15 maj 

 

En ny hjälpmedelsmässa på Arenan i Lund är planerad till den 14/15 maj och 

arrangeras av Swedish Medtech med fokus på produkterna inom hjälpmedel. 

Tanken är att detta ska ske i samverkan med KFSK och Region Skåne Hjm, dock 

har ingen kontakt med RS har ännu skett. Tanken är att den även ska vara öppen 

för brukare. Samma seminarieprogram hålls båda dagarna för enkelhets skull. 

Samverkansorganisationerna ska kunna visa upp sig här. Kort om tid!!! 

Busstransporter till mässan ska ordnas från olika platser i Skåne. 

Politiker ska inviga är tanken, från Kfsk eller Region Skåne? 

 

4) Friare valet 

 

Region Skåne har nu från 1/2 permanentat det friare valet inom AKK området 

som varit i projektform under 2013, med möjlighet till rekvisition till surfplatta. 



Tre nya projekt inom friare valet är beslutade för att genomföras under 2014, 

utökning av surfplatta till bild/text telefoni och för gravt synskadade samt 

ytterligare ett område som nu är definierat till aktiva manuella rullstolar för 

barn/ungdomar. Detta kan ge problem för kommunerna då brukaren förväntar sig 

fortsatt kunna välja fritt sitt hjälpmedel. Dock har nya sortiment/avtal gjort valet 

mindre intressant med fler varianter inom eget sortiment nu. 

Rekvisitionsbeloppets storlek är inte bestämt ännu. Kvar att utredas är också 

frågan om underhåll/service, och om en eventuell servicecheck eller annat. 

 

5) Ny hjälpmedelsportal i Skåne / 1177.se 

 

Arbetsgrupp göra uppdateringar av textmassan. Region Skåne går igenom och tar 

fram förslag på strukturen för portalen. 

Databasprojektet till 1177.se har utsett ny projektledare från SLL då VGR inte 

fullgjort sitt uppdrag. Amesto vill ha betalt för sitt arbete i projektet. ”Hitta och 

jämföra hjälpmedel på nätet” pågående arbete, redaktör är igång med texter. 

Kommunernas e-Hälsa samordnare svarar för uppdateringarna. 

 

6) Ny ansvarsöverenskommelse mellan kommunerna och Region Skåne 

 

Man är nu inne på området rehabiliteringar där det finns stora brister idag. 

Revisionsrapporten pekar på att det ser olika ut över hela Skåne. Viktigt att 

bestämma vad som är regionens ansvar, vad som kommunerna ska ansvara för 

och sedan hitta en gräns som idag är ”gå över tröskeln”, mellan ansvaren. Det blir 

troligen ett gemensamt ansvarsområde i denna mellangrupp, där tillgång till en 

teambaserad kvalificerad rehabilitering finns med ett delat ansvar mellan kommun 

och region.  

Cecilia L har fått ett uppdraget att se över konsekvenserna för hela 

hjälpmedelsförsörjningen i detta arbete. 

Nya dialogmöten/hearing kommer att planeras in om fortsatta avtalsdelar. 

 

7) Övrigt 

 

Bostadsanpassning – kommunernas handläggare ska ha ett möte i Höör den 5 maj 

kring arbetet med att anpassa för bl.a. elrullstolar och önskar närvaro av 

hjälpmedelskonsulent från Region Skåne vid detta tillfälle. 

 

8) Nästa möte 

 

Nästa möte är bokat till den 29 april kl 13:30 - 16 på Annetorp i Lund. 

Konferensrum BUP. 

 

//Vid pennan Mikael Reingsdahl 

 


