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Representanter från Region Skåne Representanter från kommuner 
Susanna Stenevi Lundgren, SUS Malmö Anneli Flink, Kristianstad  
Susanne Johansson-Wessman, Hjm Region Skåne Pia Hesselroth Tegel, Malmö  
Malin Jönsson Lundgren, Abels Rehab-Hälsoenheten Mats Renard, KFSK 
   
   
    
Ej närvarande från Region Skåne Ej närvarande från kommuner 

Cecilia Nilsson, VuxHab Lund Seth Pettersson, Lund 
Charlotte Sönne, Hjm Region Skåne Ulrika Hjort, Landskrona 
 

  

Noteringar från möte 2016-11-24  

Samrådsgrupp för hjälpmedelsfrågor 
 

Föregående minnesanteckningar 
Inga justeringar att diskutera. 

 

Förslag på utskick till kommunerna avseende erbjudande kopplat till 
Socialstyrelsens förskrivarstöd 
Presentation av Samverkansorganisationens förslag på utskick/erbjudande till 

kommunerna avseende Socialstyrelsens förskrivarstöd (se bilaga). Bestäms att 

förtydligande ska göras avseende; 

 

 att det tydligare ska framgå att med kommunala förskrivare avses även 

sjuksköterskor 

 att (i de fall det finns mer än en processledare i en kommun/kommuner) är 

det en fördel om processledarna har olika professioner 

 

Framförs från de kommunala representanterna att det är viktigt att utskicket inte 

bara går till kommunernas e-post utan även till exempelvis till styrgruppen för 

samverkansorganisationen, MAR-nätverket, nätverket för kommunala 

hjälpmedelschefer för så stor spridning som möjligt. 

 

Framförs från de kommunala representanterna att, i de fall det förekommer 

förtroendeförskrivning, det är viktigt att Region Skånes förskrivare genomgår 

utbildningen. 

 

Dialog i samrådsgruppen kring Socialstyrelsens förskrivarstöd och införandet av 

utbildningen inom kommunerna och Region Skåne. Mats Renard kontaktar 

Yvonne Sommerfeldt och Mia Gelberg (Region Skåne) för fortsatt dialog kring 

detta. 

 

 



Information avseende nytt uppdrag och ny organisation av Region 
Skånes hjälpmedelsverksamhet 
Susanne Johansson-Wessman presenterar nytt uppdrag och ny organisation av 

Region Skånes hjälpmedelsverksamhet – Hjälpmedel Skåne. Bildspel bifogas 

minnesanteckningarna. 

 

Dialog kring möjliga utvecklingsområde avseende hjälpmedel 
kopplat till den nya hälso- och sjukvårdsavtalet 
Dialog kring möjliga utvecklingsområde avseende hjälpmedel kopplat till det nya 

hälso- och sjukvårdsavtalet. Utgångsmaterialet för dialogen bifogas 

minnesanteckningarna.  

 

Under dialogen kan konstateras att det finns en samsyn i samrådsgruppen 

avseende möjliga utvecklingsområde avseende hjälpmedel kopplat till det nya 

hälso- och sjukvårdsavtalet. 

 

Förändringar Hjälpmedelsguiden 
Inga förändringar är gjorda sedan förra mötet i samrådsgruppen för 

hjälpmedelsfrågor. 

 

Mötestider 2017 
Samrådsgruppens mötestider för 2017 är: 

 

2017-02-06 kl 08.30-10.00   

2017-05-10 kl 10.15-12.00  

2017-09-07 kl 10.15-12.00 

2017-11-22 kl 10.15-12.00 

 

 

Antecknat av Mats Renard 

 


