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Noteringar från möte i Samrådsgrupp för 
hjälpmedelsfrågor 2015-12-10 
 

1) Föregående minnesanteckningar 

Inga kommentarer till föregående minnesanteckningar. 

 

2) Ändringar på Hjälpmedelsguiden Skåne 

Dialog i Samrådsgruppen kring ändringar på Hjälpmedelsguiden Skåne. 

Följande ändringar beslutades; 

 

 Efter önskemål från kommunala förskrivare/kommunala 

hjälpmedelsverksamheter om möjlighet att vid behov få mer detaljerad 

information kring hjälpmedel inför överköp av hjälpmedel i samband 

med att en brukare fyller 20 år justeras rutinen ”Rutin för överlåtelse 

av hjälpmedelsansvar från Region Skåne till kommun när patient fyller 

20 år” genom tillägg; 

 

Ny förskrivare inom kommunen kan vid behov begära utskrift av 

individkort på aktuella hjälpmedel. Förskrivaren kontaktar då berörd 

hjälpmedelsenhet inom Region Skåne .  

   

 På grund av frågor förtydligas att sortimentet består av såväl 

rekonditionerade som nya hjälpmedel. Efter justering (justeringen 

kursiverad) är definitionen av sortiment; 

 

Det finns ingen allmänt vedertagen definition av begreppet sortiment. 

Den grundläggande principen är dock gemensam inom 

hjälpmedelsförsörjningen, sortimentet består av ett urval av de 

hjälpmedel som finns på marknaden. Vanligtvis består sortimentet dels 

av hjälpmedel som upphandlas via ramavtal och dels ett begränsat 

urval av hjälpmedel som direktupphandlas. I sortimentet ingår 



 

 

rekonditionerade och nyinköpta hjälpmedel. Processen kring urvalet av 

de hjälpmedel som direktupphandlas och som ingår i sortimentet 

varierar mellan huvudmännen. Oftast görs urvalet av hjälpmedel av en 

grupp bestående av till exempel förskrivare, hjälpmedelskonsulenter 

och/eller tekniker som också utför fortlöpande uppföljning och 

revidering av sortiment. Urval och uppföljning görs bland annat utifrån 

medicinsk funktion samt tekniska och ekonomiska aspekter. Region 

Skåne och kommunerna fastställer, oberoende av varandra, vilka 

enskilda hjälpmedel som ingår i huvudmannens sortiment. 

 

3) Besöksstatistik Hjälpmedelsguiden Skåne 

Muntlig information om besöksstatistik på Hjälpmedelsguiden Skåne. 

Bestäms att information om besöksstatistik ska skickas ut med 

minnesanteckningarna. 

 

Statistik avseende perioden 150601-151130; 

 

- Antal användare: 2235 st 

 

- Antal sessioner: 3713 st 

 

- Flest besökare enskild dag: 14 september, 47 besökare 

 

- De flesta sessionerna skedde via Internet Explorer (2918 st) följt av 

Chrome (405 st). Via operativsystemet iOS skedde 234 sessioner och 

via Android 69 sessioner. 

 

- De allra flesta sessionerna var givetvis från någon i Sverige men 

noteras kan att; 

11 sessioner gjordes från Danmark 

7 sessioner gjordes från Finland 

6 sessioner gjordes från Tyskland 

6 sessioner gjordes från USA  

2 sessioner gjordes från Norge 

2 sessioner gjordes från Portugal 

1 session från någon i Förenade Arab Emiraten 

1 session från Spanien 

 

- Besöken från orter i Sverige (10 i topp) ser ut som följer; 

 

Malmö - 2 005 sessioner eller 54 %  

Lund – 309 sessioner eller 8,32 %  

Stockholm – 211 sessioner eller 5,68 %  

Helsingborg – 142 sessioner eller 3,82 %  

Kristianstad  - 86 sessioner eller 2,32 %  

Hässleholm – 79 sessioner eller 2,13 %  

Okänd ord – 75 sessioner eller 2,02 %  



 

 

Ystad - 47 sessioner eller 1,27 %  

Eslöv – 46 sessioner eller 1,24 %  

Göteborg – 42 sessioner eller 1,13 % 

 

4) Dialog kring förslag från arbetsgrupp kopplad till det nationella 

nätverket för hjälpmedelschefer om gemensam finansiering av 

doktorandtjänst i hälsoekonomi 

Mats Renard informerar om förslag från arbetsgrupp kopplad till det 

nationella nätverket för hjälpmedelschefer om gemensam finansiering av 

doktorandtjänst i hälsoekonomi. 

 

Ärendet även är avhandlat på styrgruppsmöte för 

Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor. Styrgruppen för 

Samverkansorganisationen ser inte att de skånska kommunernas ev 

finansiering kan ske via Samverksamorganisationen för hjälpmedelsfrågor. 

 

Eventuellt har Region Skåne möjlighet att ta finansieringen av halva 

Skånes del enligt förslaget. Bestäms att Yvonne kollar vad som gäller 

kring detta och återkommer till Mats (som samordnar ärendet för Skånes 

del) senast den 12 januari. 

 

Ärendet är även avhandlat på möte i nätverket för kommunala 

hjälpmedelschefer. De kommunala hjälpmedelscheferna ska se om de på 

något sätt gemensamt kan ta finansieringen av halva Skånes del enligt 

förslaget. Bestämt att  de kommunala hjälpmedelscheferna kollar vad som 

gäller kring detta och återkommer till Mats (som samordnar ärendet för 

Skånes del) senast den 12 januari. 

 

5) Dialog kring överköp av hjälpmedel i samband med att patient fyller 

20 år  

Dialog kring överköp av hjälpmedel i samband med att patient fyller 

20. Utifrån den bild representanterna i Samrådsgruppen har, fungerar 

rutinen bra. Dock har några kommuner/kommunala 

hjälpmedelsverksamheter lyft att de, vid behov, skulle behöva mer 

detaljerad information kring ett eller flera hjälpmedel tidigare i 

processen jmf med idag.  

 

Bestäms av rutinen kring överköp av hjälpmedel kompletteras med 

texten;  

 

Ny förskrivare inom kommunen kan vid behov begära utskrift av 

individkort på aktuella hjälpmedel. Förskrivaren kontaktar då berörd 

hjälpmedelsenhet inom Region Skåne .  

 

Se även punkten ovan kring ändringar i Hjälpmedelsguiden Skåne. 

 

 



 

 

 

6) Dialog kring representation i förvaltningsgruppen för 

Hjälpmedelstjänsten 

Mats Renard informerar om representation i förvaltningsgruppen för 

Hjälpmedelstjänsten. För närvarande är representationen på både nationellt 

plan och för Skånes del lite oklart. Tills vidare skickar de skånska 

kommunernas representant (för närvarande Mats Renard) även 

minnesanteckningar o s v till Region Skåne (Yvonne Sommerfeldt och 

Mikael Reingsdahl). 

 

7) Information om uppdatering av Kommunförbundet Skånes 

rekommendationer på produktnivå. 

Mats Renard informerar om att översynen av 

Hjälpmedelsrekommendationer på produktnivå börjar gå in i slutfasen. En 

arbetsgrupp bestående av framför allt hjälpmedelskonsulenter från de 

kommunala hjälpmedelsverksamheterna har arbetat med översynen under 

hösten. Arbetsgruppens förslag har eller kommer att kommuniceras med 

styrgruppen för Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor, 

nätverket för Mar-ar och nätverket för kommunala hjälpmedelschefer. 

Efter klartecken från ovanstående grupper kommer den nya versionen av 

hjälpmedelsrekommendationerna publiceras på Kommunförbundet Skånes 

hemsida och på Hjälpmedelsguiden Skåne. 

 

8) Beslut om Bilanpassningar 

Yvonne Sommerfeldt informerar om att Region Skåne har beslutat att 

bilanpassning from 1 januari 2016 inte längre är ett individuellt förskrivet 

hjälpmedel. Ägandet övergår automatiskt till patienten från och med den 

1:a januari 2016. Information har gått ut skriftligt till alla patienter som har 

förskrivna bilanpassningar. Om patienten vill behålla bilanpassningen tar 

patienten över ansvaret helt och hållet. Kostnader för skötsel, underhåll, 

reparationer samt framtida bortmontering av utrustningen/anpassningen är 

patientens ansvar. Hälso- och sjukvården har inte längre något ansvar för 

bilanpassningen. Om patienten inte vill överta ansvaret ska patienten 

meddela Region Skåne omgående och Region Skåne ansvarar för 

bortmontering och retur av anpassningen.  

 

9) Asylsökande, hjälpmedelsbehov inom kommunalt sortiment 

Dialog kring hjälpmedelsförsörjning och ansvarsfördelning avseende ev 

hjälpmedel till asylsökande. 

 

10) Ev gränsdragningsfrågor 

Dialog kring ett gränsdragningsärende som berör huruvida en extra bred 

duschvagn till ett barn på ett korttidsboende ska ses som ett i individuellt 

förskrivet hjälpmedel eller ett hjälpmedel som ingår i basutrustningslistan 

på korttidsboendet. I det aktuella fallet rekommenderar Samrådsgruppen 

att hjälpmedlet ska förskrivas individuellt till patienten. Samrådsgruppens 

rekommendation bygger på att grundutrustningen av hjälpmedel ska 



 

 

motsvara de allmänna behov av hjälpmedel hos dem som vistas där. Dessa 

hjälpmedel ska inte behöva individuell anpassning och ska utan 

svårigheter kunna användas av de personer som vistas i verksamheten. Om 

målgruppen i en verksamhet förändras och behovet av ett hjälpmedel som 

tidigare bedömts som ett individuellt förskrivet hjälpmedel blir mer 

frekvent bör det tillföras basutrustningslistan.  

 
 

11) Mötestider 2016 

 

160311, kl 13.30-15.30 

160526, kl 13.30-15.30 

160927, kl 12.00-14.30 

161124, kl 13.30-15.30 

 

Samtliga möten sker på Kommunförbundet Skåne, Gasverksgatan 3A, 

Lund 

 

 

//Vid pennan Mats Renard 

 


