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Noteringar från möte 2017-09-07 

Samrådsgrupp för hjälpmedelsfrågor 
 

Föregående minnesanteckningar 
Inga justeringar att diskutera.  

 

Hjälpmedelsguiden Skåne 

Mats Renard tar upp att kommunerna önskar lägga in ett förtydligande i 

Hjälpmedelsguiden Skåne avseende vad som gäller kring folkbokföring på 

äldreboende. Samrådsgruppen är överens om att så kan ske. Mats Renard 

kontaktar Mia Gelberg kring dialog var förtydligande kan läggas in. 

 

På föregående möte i Samrådsgruppen för hjälpmedelsfrågor diskuterades 

besöksstatistiken på Hjälpmedelsguiden Skåne. Bestämdes att ny mätning av 

besöksstatistiken skulle ske efter utskick av minnesanteckningarna. 

 

Ny mätning är gjort men några slutsatser kan tyvärr inte dras utifrån 

besöksstatistiken. 

 

Vecka 16, 17-23 april, besöktes Hjälpmedelsguiden Skåne av 221 användare som 

tillsammans tittade på 833 sidor. 

 

Vecka 22, 22-28 maj, besöktes Hjälpmedelsguiden Skåne av 194 användare som 

tillsammans tittade på 733 sidor. 

 

Vecka 36, 4-10 september april, besöktes Hjälpmedelsguiden Skåne av 259 

användare som tillsammans tittade på 744 sidor 

 

HS-avtalet, rehabilitering och hjälpmedel 
Mats Renard informerar om hur långt man kommit i processen. 



Uppdragsbeskrivning – Rehabilitering och hjälpmedelsförsörjning bifogas 

minnesanteckningarna. 
 

Förvaring av elrullstolar 
Dialog i samrådsgruppen kring förvaring av elrullstolar och kring strygruppen för 

samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågors rekommendation att 

bostadsanpassningsbidrag inte 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   

 

Region Skåne informerar om att förskrivning av elrullstolar inte kan ske om 

förvaringen inte är löst samt att de ser en ökning av antalet personer som fått 

avslag på ansökan om bostadsanpassningsbidrag för förvaring av elrullstol. 

 

Dialog i styrgruppen kring det faktum att en person inte kan överklaga ett HSL 

beslut. En person kan överklaga beslut om avslag om bostadsanpassningsbidrag 

med kan inte överklaga att HSL beslutet att personen inte får en elrullstol p g a att 

förvaringen inte är löst. 

 

Socialstyrelsens förskrivarstöd 
Mats Renard informerade kort om utbildningsläget i de skånska kommunerna. Se 

ytterligare information kring detta på Kommunförbundet Skånes hemsida. 

 

Region Skåne informerade kort om utbildningsläget inom Region Skåne. Från och 

med den 1 oktober 2017 ska nya förskrivare av hjälpmedel inom Region Skåne 

genomgå Socialstyrelsens webbutbildning innan förskrivning av hjälpmedel kan 

göras. Senast den 31 december 2017 ska de som redan har 

förskrivningsbehörighet genomfört utbildningen för att få behålla behörigheten att 

förskriva hjälpmedel. 

 

Nuläge revidering av ISO 9999 
Den svenska versionen av ISO 9999 beräknas publiceras i början/mitten av 

september. Mats Renard kontakt Mia Gelberg för översyn av den gemensamma 

ISO-kodslistan kopplat till förändringar i den nya versionen av ISO 9999. Punkten 

kommer även upp på nästa möte i Samrådsgruppen för hjälpmedelsfrågor. 

 

Återkoppling från föregående möte; Hur hanteras hjälpmedel som 
kommer i retur till fel vårdgivare 
Susanne Johansson-Wessman och Mats Renard träffar de kommunala 

hjälpmedelscheferna den 7 september för dialog kring frågan. Återrapportering 

sker på nästa möte i samrådsgruppen för hjälpmedelsfrågor. 

 

 

 

 

 

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


Hjälpmedelsmässa 2018 
Mats Renard informerade om nuläget avseende planeringen av nästa års 

hjälpmedelsmässa. Mässan genomförs på på Sparbanken Skåne Arena i Lund den 

7-8 mars 2018. Klart är bland annat att Kicki Reifeldt från Hjälpmedelscenter 

Sverige kommer att hålla seminarium kring tunga brukare samt att Thomas Fogdö 

kommer att hålla inspirationsföreläsning. Det är samma seminarieprogram bägge 

dagarna. 

 

Liksom tidigare kommer ett stort antal hjälpmedelsleverantörer ställa ut på 

mässan. 

 

Gränssnittsfrågor 
Dialog i Samrådsgruppen kring vilken huvudman som ansvarar för elektrodress 

exempelvis Mollii-dräkt. 

 

Mollii-dräkt ligger under isokod 042709, ”Muskelstimulatorer som ej används 

som ortoser”. 

 

Baserat på isokod och att det handlar om en muskelstimulator och fungerar som 

ett behandlingshjälpmedel bedömer Samrådsgruppen för hjälpmedelsfrågor att 

elektrodress inte är ett kommunalt kostnadsansvar. 

 

Kommande möte 
Nästa möte i samrådsgruppen för hjälpmedelsfrågor är den 22 november kl 10.15-

12.00. 

 

Första mötet 2018 sker den 1 februari kl 10.15-12.00. 

 

Övriga mötestider för 2018 fastställs på mötet den 22 november. 

 

 

 

 

 

 

Antecknat av Mats Renard 

 


