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Noteringar från möte 2015 – 02 – 25  

Samrådsgrupp för hjälpmedelsfrågor 
 

1) Föregående minnesanteckningar 

 

Inga justeringar att diskutera. 

 

2) Förtroendeförskrivning i Skåne 

 

Förslag har utarbetats av en arbetsgrupp från båda huvudmän kring hur man kan 

arbeta vidare med frågan inom ASIH och Vuxenhabilitering vs kommunerna. 

Detta förslag ansågs inte tillräckligt och styrgruppen önskade påskynda arbetet 

med att få bredare införande av förtroendeförskrivning. Vuxenhabiliteringen är 

dock i nuläget inte beredd att gå in i förtroendeförskrivning i Malmö innan en 

genomlysning gjorts av olika alternativ kring geografiskt område och även 

yrkeskompetens, för att se vilka konsekvenserna blir. Det är därför viktigt att ett 

genomförande planeras gemensamt och långsiktigt. 

 

Cecilia Nilsson framför att förslaget är helt oförankrat i vuxenhabiliteringens 

verksamhet. Vuxenhabiliteringen är öppna för att se på möjligheterna men inte så 

som det föreslås. Ytterligare dialog efterlyses från vuxenhabiliteringen.  

 

 

3) Hjälpmedelsguiden Skåne 

 

Den nya Hjälpmedelsguiden Skåne på nätet visades/presenterades för gruppen. 

Hjälpmedelsguiden Skåne ska vägleda och stödja förskrivare, beslutsfattare och 

annan personal som arbetar med hjälpmedel genom att: 

 



 Skapa en gemensam grund vid förskrivning av individuella hjälpmedel 

som omfattar hela vårdkedjan oavsett vilken huvudman som har hälso- och 

sjukvårdsansvaret 

 Trygga en jämlik tillgång till hjälpmedel för invånarna i Skåne 

 Tydliggöra ansvar enligt lagar, förordningar och föreskrifter. 

 

Beslutsprocessen kring Hjälpmedelsguiden Skåne fortgår med beslut för Region 

Skånes del i Hälso- och sjukvårdsnämnden den 26 mars. För kommunerna del 

avhandlas Hjälpmedelsguiden Skåne på mötet för Kommunförbundet Skånes 

styrelse den 27 mars. Därefter ska varje kommun fatta beslut avseende 

Hjälpmedelsguiden Skåne. 

 

För uppföljning av Hjälpmedelsguiden ansvarar den partsammansatta gruppen 

”Samrådsgrupp på tjänstemannanivå inom hjälpmedel”.  Uppföljning görs årligen 

och löpande vid behov. 

 

Syftet med uppföljningen är att bistå förskrivare och andra yrkesprofessioner med 

förtydligande och rekommendationer kring Hjälpmedelsguiden Skånes innehåll 

samt att säkerställa att Hjälpmedelsguiden Skåne uppdateras avseende bland annat 

lagar och förordningar. Samrådsgruppens förtydliganden, rekommendationer, 

revideringar och uppföljningar ska dokumenteras och vara spårbara. 

 

Samrådsgruppen har mandat att fatta beslut om följande förändringar i 

Hjälpmedelsguiden Skåne: 

 

 ändring av texterna för överensstämmelse med gällande lagstiftning 

 ändring av länkar och hänvisningar 

 förtydliganden av befintlig text 

 ändring av texternas utformning och webbpublicering 

 

Beslutande instanser inom respektive huvudman fattar beslut om följande 

förändringar i Hjälpmedelsguiden Skåne: 

 

 ändring som påverkar ansvarsförhållandet mellan Region Skåne och 

kommunerna 

 ändring som innebär förändrade kostnader för någon huvudman 

 

Diskuterades om de personer som ingår i samrådsgruppen ska framgå med sina 

namn vilket vore önskvärt.  

 

4) Mobilitetsstöd 

 

En ny lag om Mobilitetsstöd kom från 1 juli 2014 som ger kommunerna möjlighet 

att lämna ekonomiskt stöd för anskaffning och anpassning av ett motorfordon till 

en person med funktionsnedsättning (mobilitetsstöd), för att öka hans eller hennes 

möjligheter att förflytta sig. 

 

http://hjalpmedelsguiden.skane.se/samradsgruppen-for-hjalpmedelsfragor/


Diskuterades kring hur resonemang sker i frågan om detta i landet. Region Skåne 

har för avsikt att följa vad VGR och SLL kommer att införa. Signalen är att det 

stöd som landstingen erbjuder idag kommer plockas bort helt eller reduceras till 

en lägre nivå av formen bidrag. Om Region Skåne plockar bort detta ur dagens 

produktanvisning i samband med revidering av produktanvisningarna, kommer 

ordalydelsen att stämmas av i Samrådsgruppen. 

 

5) Övriga punkter 

 

Region Skåne har sedan hösten 2014 fyra hygiensjuksköterskor, kommunalt 

vårdhygienteam, som arbetar med vårdhygien i Skånes 33 kommuner. Det 

kommunala vårdhygienteamet kommer under 2015 bland annat lägga fokus på 

vårdhygien i samband med återlämning och rekonditionering av tekniska 

hjälpmedel. 

 

ISO koder för hjälpmedel – inom de kommunala hjälpmedelsverksamheten finns 

idag skillnader avseende ISO koder för hjälpmedel. Under våren påbörjas ett 

arbeta för att skapa en mer enhetligt hantering av iso-koderna. 

 

Kognet 2015 – Region Skåne och Kommunförbundet Skåne har tagit ett 

gemensamt ansvar kring arrangemanget av den årliga konferensen Kognet, vilket 

är både viktigt och spännande för samarbetet med övriga landet ur ett gemensamt 

Skåne perspektiv. 

 

Hjälpmedelsmässan 2016 – datum fastställt till 9 och 10 mars och vi letar nu efter 

en huvudattraktion i form av en kvinnlig (helst) känd person inom 

hjälpmedelsområdet i likhet med förra årets Anders Olsson, simmaren. 

 

Hjälpmedelsansvaret för ungdomar 18 till 20 år diskuterades utifrån att de riskerar 

att hamna i ett mellanrum om de inte längre önskar stöd från förskrivare på Barn- 

och ungdomshabiliteringen eller vuxenhabiliteringen. Det måste skapas en 

enhetlig rutin kring var de tillhör, primärvård eller vuxen/ungdom habiliteringen. 

 

6) Nästa möte 

 

Nästa möte är bokat till den 28 april kl 13:30 – 15:30 på Annetorp i Lund. 

Konferensrum BUP.  

 

Därefter kommande möten är; 

 den 16 september kl 13.30-15.30 

 den 10 december kl 13.30-15.30 

 

 

//Vid pennan Mikael Reingsdahl 

 


