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Noteringar från möte 2017-05-10 

Samrådsgrupp för hjälpmedelsfrågor 
 

Föregående minnesanteckningar 
Inga justeringar att diskutera.  

 

Hjälpmedelsmässa 2018 
Hjälpmedelsmässan 2018 kommer att genomföras på Sparbanken Skåne Arena i 

Lund den 7-8 mars 2018. En arbetsgrupp bestående av representanter från 

Kommunförbundet Skåne, Region Skåne, hjälpmedelsleverantörerna och 

mässarrangören har påbörjat arbetet med att planera mässan. Thomas Fogdö 

kommer att hålla inspirationsföreläsning på mässan. 

 

Dialog i samrådsgruppen kring ämnesområde för seminariedelen och 

hjälpmedelsleverantörernas workshopar. Bland annat hjälpmedel till brukare med 

övervikt och positioneringshjälpmedel lyfts fram som viktiga områden. 

 

Ny version av ISO 9999 
Nuvarande version av ISO 9999 (ISO 9999:2011) översattes till svenska 2015.  

 

Det finns nu en ny internationell ISO 9999 (ISO 9999:2016) som är översatt till 

svenska. Remissrunda genomfördes under vintern/våren 2017. Översättningen 

förväntas införas som svensk standard inom två till tre veckor.  

 

Hjälpmedelstjänsten kommer uppdateras till svenska versionen av ISO 9999:2016 

2017-12-31. 

 

I samband med att ISO 9999:2016 blir svensk standard bör bland annat 

ansvarsfördelningen på ISO-kodsnivå på Hjälpmedelsguiden Skåne, 

Samverkansorganisationens rekommendationer på produktnivå samt Region 

Skånes hjälpmedelsanvisningar ses över. 



Frågan lyfts även på nästa möte i samverkansorganisationen för 

hjälpmedelsfrågor. 

 

Hjälpmedelsguiden Skåne, uppdateringar mm 
Inga uppdateringar sedan föregående möte. 

 

Dialog i Samrådsgruppen kring att vissa tecken på minskat antal besökare kan ses. 

Dialog kring att någon form av informationskampanj kan behövas. Bestäms att 

information om Hjälpmedelsguiden Skåne ska skickas ut till kommunerna från 

Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor. Bestäms också att hänvisning 

till Hjälpmedelsguiden Skåne i första hand ska göras vid ev frågor.  

 

Ny mätning av besökare på Hjälpmedelsguiden Skåne görs en vecka efter utskick 

av minnesanteckningarna från detta möte. 
 

Hjälpmedelsdagen 2017 
Hjälpmedelsdagen den 23 september infaller 2017 på en lördag varför aktiviteter 

kopplat till hjälpmedelsdagen genomförs den 22 september. 

 

Dialog i samrådsgruppen kring hjälpmedelsdagen och ev möjlighet att göra någon 

form av gemensam aktivitet under Hjälpmedelsdagen. Användandet ska vara i 

fokus. Bedöms inte finnas tid att planera någon gemensam aktivitet för 2017.  

 

Bestäms att frågan om ev gemensam aktivitet under hjälpmedelsdagen 2018 tas 

upp på samrådsgruppens nästa möte.  

 

Förvaring av elrullstolar (bilaga) 
Dialog kring dokumentet ”Förvaring av elrullstolar” (bifogas).  

 

Information kring att Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor, baserat på 

lagstiftning och rättspraxis, inte rekommenderar att bostadsanpassningsbidrag 

beviljas för förvaring av elrullstolar utifrån  

 

• att en elrullstol av funktionsskäl behöver förvaras i ett elrullstolsgarage 

och/eller 

• Region Skånes krav kring förvaring av elrullstol  

 

Socialstyrelsens förskrivarstöd 
Kommunerna 

Socialstyrelsen har ändrat i registreringen kring förskrivarutbildningen (gäller 

förskrivare) sedan Samverkansorganisationens förra mätningen den 4 

april. Socialstyrelsen registrerar nu de som öppnat upp och gått in och tittat 

någonstans men ännu inte påbörjat som öppnade. De som genomfört minst en 

modul som pågående och de som genomfört alla förskrivardelar delar och gjort 

kunskapstestet som genomförda. 

 

Totalt i landet (2017-05-01): 

• 2228 öppnade 



• 1160 pågående 

• 561 genomförda 

 

För Skånes kommuner (2017-05-01): 

• 427 öppnade (ca 19% av totalen) 

• 293 pågående (ca 25% av totalen) 

• 162 genomförda (ca 29% av totalen) 

 

Samverkansorganisationen har under mars april genomfört en två dagars 

processledarutbildning kopplat till förskrivarstödet. 39 deltagare från 20 

kommuner närvarade på utbildningsdagarna.  

 

Ytterligare information om förskrivarstödet exempelvis hur många personer som 

slutfört webbutbildningen i respektive kommun i Skåne finns på 

Kommunförbundet Skånes hemsida. 

 

Hjälpmedel Skåne 

Alla chefer och hjälpmedelskonsulenter ska ha genomfört webbutbildningen efter 

sommaren. Nyanställda förskrivare ska gå webbutbildningen för att få förskriva 

hjälpmedel. I dagsläget ingen bestämd tidsplan för när redan anställda förskrivare 

ska ha genomfört webbutbildningen. 

 

Primärvården/slutenvården 

I dagsläget inget bestämt kring om/när förskrivare ska gå webbutbildningen. 

 

Kostnadsansvar PEP-flöjt 
Dialog kring gränsdragningsärende avseende kostnadsansvar för PEP-flöjt. 

 

Kort bakgrund kring ärendet; brukare på korttidsboende i Malmö stad är, efter 

vistelse inom slutenvården, i behov av träning med PEP-flöjt. PEP-flöjt omnämns 

varken i ansvarsfördelning på ISO-kodsnivå eller i förtydligandet avseende 

kostnadsansvar för förbruknings- och sjukvårdsartiklar samt vissa tekniska och 

medicinska behandlingshjälpmedel.  

 

Samrådsgruppen enas om att PEP-flöjten inte är ett kommunalt kostnadsansvar. 

Frågan hanteras vidare av Region Skåne.  

 

Hur hanteras hjälpmedel som kommer i retur till fel vårdgivare 
Dialog kring hjälpmedel som återlämnas till annan huvudman än den som lämnat 

ut hjälpmedlet. Beslutas att frågan hanteras vidare av hjälpmedelsverksamheterna 

(nätverket för kommunala hjälpmedelschefer och Hjälpmedel Skåne). Ärendet 

återkoppla på nästa möte i Samrådsgruppen. 

 

 

 

 

 

http://kfsk.se/halsaochsocialvalfard/vard-och-omsorg/hjalpmedel/forskrivarstod/


Mötestider 2017 
Samrådsgruppens kommande mötestider för 2017 är: 

 

2017-09-07 kl 10.15-12.00 

2017-11-22 kl 10.15-12.00 

 

 

Antecknat av Mats Renard 

 


