
Minnesanteckningar 27 september 2016 

 

Närvarande: 

Anneli Flink Kristianstad, Ulrika Hjort Helsingborg, Malin Lundgren Jönsson Primärvården, Pia 

Hesselroth-Tegel Malmö stad, Mikael Reingsdahl Region Skåne hjälpmedel, Susanne Johansson-

Wessman Region Skåne Hjälpmedel, Mats Renard Kommunförbundet Skåne, Cecilia Nilsson VuxHab 

Lund, Susanna Stenevi Lundgren SUS Malmö 

 

 Kort presentationsrund av dagens deltagare. Två nya deltagare i gruppen Susanne Wessman 

Region Skåne hjälpmedel och Malin Lundgren Jönsson Primärvården. Yvonne Sommerfeldt 

utgår framöver då Susanne Wessman tar över efter henne.  

 Mikael R informerar gruppen om den organisationsförändring som skett inom Hjälpmedel 

Region Skåne. Hjälpmedel Skåne har tilldelats ett utökat uppdrag från den 1 januari 2016 

efter en utredning som skedde året innan. Det innebär att Hjälpmedel Skåne ansvarar för alla 

hjälpmedel inom Region Skåne både vad det avser som det tidigare ansvaret för rörelse- och 

kommunikationshjälpmedel men nu även de läkemedelsnära produkterna, ortopedtekniska, 

nutrition, diabetes. Organisationen har utökats med bl a produktkoordinatorer som började 

strax efter halvårsskiftet 2016. Det kommer att ta en upptill ett halvår innan man kan 

beräkna att arbetat är i full gång. (Mikael skall skicka sin PP till deltagarna i gruppen) 

 Mats R redogör att det nu finns ett Centralt samverkansorgan som samrådsgruppen kan 

vända sig till vid oenighet i frågeställningar.  Samrådsgruppen ser det som positivt att det 

finns ett Centralt samverkansorgan och kan redan nu se att vissa frågeställningar kan vara 

aktuella, bl a att det ännu inte finns ett bra sätt att handlägga nya hjälpmedel, sittande i 

elrullstol, underarmstöd, äthjälpmedel Det uppkom även en diskussion om att ISO-koderna 

inte räcker till och att de inte heller omfattar allt. Det finns även svårigheter för de två 

huvudmännen vid diskussioner om vem som skall bära kostnaden för ett visst hjälpmedel då 

det kan leda till minskade kostnader för den andra huvudmannen.  Ex el scooter som innebär 

minskade kostnader i assistanstimmar, färdtjänst osv.  

 Mats R påminner om att hjälpmedelsguiden är uppdaterad avseende samrådsgruppens 

deltagare samt vilka kommuner som fattat beslut om att följa hjälpmedelsguiden Skåne.  

 Hjälpmedelsguiden planeras att uppdateras efter att Socialstyrelsens nya förskrivarestöd är i 

skarpt läge. Redan nu kan utbildningen ses i nedan länk 

https://utbildning.socialstyrelsen.se/enrol/index.php?id=225 

 Förskrivareutbildningen skall finnas med som en stående punkt på kommande möten i 

samrådsgruppen. Kommunförbundet Skåne planerar att erbjuda kommunerna i Skåne ett 

nätverk för ev utbildare/processledare. Region Skåne Hjälpmedel har uppmanat sina chefer 

att titta på den utbildning som ligger ute nu och lämna ev synpunkter till SoS vilket är sista 

dag den 12 oktober. 

 

 

 

  

https://utbildning.socialstyrelsen.se/enrol/index.php?id=225


 Kombinationsavtalet - kombinationsdatabasen  

Bakgrunden till behovet av kombinationsavtal är kopplat till upphandlingarna av hjälpmedel. 
Det är inte alls säkert att det är samma leverantör som vinner två på varandra kommande 
upphandlingar av lyftar och lyftselar vilket resulterar i att det finns lyftar och lyftselar ute i 
kommunerna från många olika leverantörer. Med kombinationsdatabasen är detta inget 
större problem. Utan en kombinationsdatabas blir det däremot mycket stora problem för 
kommunerna. I stort sett finns två ”möjliga” lösningar om det inte finns en fungerande 
kombinationsdatabas.  

I de fall en leverantör av personlyftar vinner en upphandling, och samma leverantör inte 
sedan tidigare vunnit upphandlingen kring tillbehör exempelvis lyftselar, kommer man att få 
byta ut de lyftselar som finns ute i verksamheten (eller vice versa, men troligen inte eftersom 
personlyftar är en dyrare produkt med längre livstid än en lyftsele) och antingen kassera eller 
möjligtvis lagra lyftselarna (detta i sig är inte möjligt med tanke på att lyftselar har en 
begränsad livslängd även om de inte används). Det handlar om otroligt många lyftselar som 
finns ute i kommunernas vårdboenden och i patienter/brukares hem. 

Ett annat alternativ är att varje enskild förskrivare får kontakta leverantörerna för ett 
skriftligt godkännande av kombinationen. Om inget skriftligt godkännande inkommer 
hamnar man ovan (d v s kassera lyftselen) alternativt att förskrivaren tar på sig ansvaret för 
kombinationen. Detta i sin tur resulterar i att det blir en specialanpassning (hjälpmedel 
och/eller tillbehör kombineras på annat sätt än vad tillverkaren avsett) med allt vad detta 
innebär med att plocka bort CE-märkning mm. 

De senaste åren har kraven på personlyftsleverantörerna förändrats och skärpts upp vad 
gäller tester och riskanalyser. Det har resulterat i att man från leverantörernas sida idag ser 
svårigheter med kombinationsdatabasen i sin nuvarande form. Leverantörerna och 
Hjälpmedelscenter Sverige (som är den organisation som administrerar 
kombinationsdatabasen) har haft ett stort antal möte omkring frågan tillsammans med 
Swedish Medtech (d v s leverantörernas branschorganisation) 

Dessa möten har resulterat i att man vill undersöka hur en certifieringsprocess, inklusive 
protokoll och validering av en extern testare (ex. Hjälpmedelscenter Sverige), skulle kunna se 
ut. Det skulle i så fall vara en acceptabel lösning för ett fortsatt samarbete. Leverantörerna är 
m a o villiga att ta ett produktansvar under förutsättning att testerna och dokumentationen 
omkring dem lever upp till de medicintekniska direktiven. Certifieringsprocessen innebär en 
initialt större kostnad eftersom speciell expertis måste anlitas för att tillse att de 
medicintekniska kraven uppfylls samt samordna de olika leverantörernas kvalitetskrav. Det 
saknas i dagsläget finansiering för denna kostnad. Därefter är det tänkt att leverantörerna 
ska finansiera de löpande kostnaderna för certifieringsprocessen. 

Kostnaden för certifieringsprocessen beräknas för Skånes del (d v s både kommuner och 
region) hamna någonstans mellan 71 500 - 93 000 kr i engångssumma.  

Styrgruppen för samverkansorganisation konstaterar att kostnaden för certifieringsprocessen 
är mycket låg i förhållandet till om det inte finns en kombinationsdatabas. Frågan kommer 
att fortsätta hanteras ibland annat det nationella nätverket för hjälpmedelschefer. 

 Gränsdragningsfrågor 

Nordöstra Skåne lyfte ärende om ett korttidsboende inom LSS barn/ungdom. Det handlar om 

högre grindar till säng, om det skall inkluderas i basutrustning eller individuellt förskrivet? 

Barn/ungdomen har förskrivet högre sänggrindar i hemmet men inte på korttidsboendet. 

Vad gäller? 



Gruppen föreslår att göra ett ärende avseende gränsdragningsfrågor för vidare handläggning 

i Centrala samverkansorganet.  

 

Nästa möte den 24 november kl 13-15 

(önskemål inför kommande möten år 2017 att styrgruppen träffas kl 8.45-10.00 och samrådsgruppen 

kl 10.15-12.00) 

 

 


