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Noteringar från möte 2014-11-18
Samrådsgrupp för hjälpmedelsfrågor
1. Föregående minnesanteckningar, inga ändringar, läggs till
handlingarna
2. Minnesanteckningarna ska framöver hanteras så att de
skickas ut i wordformat till alla deltagare i gruppen och
var och en har en vecka på sig att inkomma med
synpunkter. Har man inga synpunkter behöver man inte
svara. Därefter skickas de reviderade anteckningarna i
PDF format ut igen och kan sedan spridas inom respektive
organisation.
3. Återrapportering handboksprojektet.
Mats återrapporterar kring arbetet med den nya
handboken. Arbetsgruppen föreslår bland annat att
handboken istället benämns Hjälpmedelsguiden
(möjligtvis med tillägg Skåne). Dialog kring möjlig
utformning av Hjälpmedelsguiden. Dialog kring några
texter i Hjälpmedelsguiden.
4. Nytt hälso- och sjukvårdsavtal – förtroendeförskrivning
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Information om uppdrag, arbetsgrupp, tidsplan mm.
Dialog kring förtroendeförskrivning. Följande noteras från
dialogen:
- Finns företroendeförskrivning i nordöstra delen av
Skåne, innefattar inte vuxenhabiliteringen.
- Finns förtroendeförskrivning i bland annat Landskrona
avseende palliativ vård och ASIH. Fungerar mycket bra
ur ett kommunalt perspektiv enligt Ulrika.
- Finns förtroendeförskrivning i Göteborg motsvarande
den som finns i nordöstra Skåne avseende slutenvård –
kommun. Enligt Susanna som besökt Göteborg handlar
det som ett mindre antal olika hjälpmedel (ca 5 typer
av hjälpmedel). För den praktiska hanteringen används
bland annat scanners.
- Variationer mellan kommunerna avseende
förskrivningsbara hjälpmedel och avgifter kan vara en
försvårande faktor vid införande av
förtroendeförskrivning.
- Viktigt att tänka på att det finns flera olika
yrkesgrupper som förskriver hjälpmedel.
- Tänkbara områden som kan vara aktuella för
förtroendeförskrivning är bland annat;
vuxenpsykiatrin, palliativ vård och ASIH, elrullstolar
och drivaggregat till vuxna, vuxenhabiliteringen
5. Hjälpmedel nationellt
Kort uppdatering kring Hinfo och den nationella
databasen
Information om Socialstyrelsens uppdrag inom
Hjälpmedelsområdet:
- Regleringsbrev till Socialstyrelsen för 2014
”Vidareutveckla kunskapsstöd kring
hjälpmedelsverksamheten och
hjälpmedelsförskrivningen i landsting och kommuner”
Delredovisas 15 november 2014
Slutredovisas 15 dec 2015
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- 6 uppdrag från regeringen (S2014/4807/FST)
Uppdrag 1
”Ta fram vägledning och genomföra webbaserad
utbildningsinsats till förskrivare och andra relevanta
yrkesgrupper”
Vägledning
Slutredovisning 1 oktober 2015
Webbaserad utbildning
Delredovisas 1 april 2016
Slutredovisas 1 oktober 2017
Uppdrag 2
”Ta fram vägledning till huvudmännen för frågor som
service, underhåll, reparationer, återlämnande och
återanvändning av produkter som valts genom fritt val
med eget ägande, kan lösas”
Slutredovisas 1 oktober 2015
Uppdrag 3
”Stimulera landsting och kommuner att öka den
enskildes inflytande vid förskrivning av hjälpmedel”
Delredovisas 1 oktober 2015
Slutredovisas 1 december 2017
Uppdrag 4
”Se över föreskrifterna om medicintekniska produkter
i hälso- och sjukvården”
Slutredovisas 1 mars 2015
Uppdrag 5
”Följa upp hur valfriheten av hjälpmedel inom
landsting och kommuner utvecklas”
Delredovisas 1 oktober 2016
Slutredovisas 1 april 2018
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Uppdrag 6
”Utveckla statistiken på hjälpmedelsområdet”
Delredovisas 1 februari 2015
Slutredovisas 1 oktober 2015
6. Övriga frågor
Ulrika informerar om att det fungerar bra med hjälpmedel
till asylsökande.
7. Inga gränsdragningsfrågor
8. Möten 2015
Mats skickar förslag på mötestider för 2015

Vid pennan
Mats Renard

