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Noteringar från möte 2015 – 04 – 28
Samrådsgrupp för hjälpmedelsfrågor
1) Föregående minnesanteckningar
Inga justeringar att diskutera.
2) Socialstyrelsens rapport avseende uppdrag 5, översyn av föreskrifter
avseende medicintekniska produkter.
Rapporten utskickad sedan tidigare. Bifogas även med minnesanteckningarna.
I skrivelsen presenteras resultatet av Socialstyrelsens arbete med deluppdrag 5;
Socialstyrelsen ska se över föreskrifterna om medicintekniska produkter i hälsooch sjukvården.
Granskningen har bland annat omfattat om det, ur ett patientsäkerhetsperspektiv,
är motiverat att låta den ökade användningen av konsumentprodukter påverka
utformningen av föreskrifterna om medicintekniska produkter.
Det framkommer i skrivelsen att Socialstyrelsen anser att det finns anledning att
vidta åtgärder i syfte att stärka patientsäkerheten i samband med förskrivning av
konsumentprodukter. Arbetet med åtgärderna, som kommer att fokusera på bland
annat att tydliggöra ansvarsförhållandet inom hälso- och sjukvården för
konsumentprodukter, kommer att initieras under 2015.
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3) Ev förskrivning av konsumentprodukter
Anneli informerar om att kommunerna knutna till Hjälpmedelscentrum Östra
Skåne överväger att införa en möjlighet att förskriva en konsumentprodukt, GPS.
Ärendet ska upp i nämnden för HÖS den 18 maj.
Anneli återkommer i ärendet på Samrådsgruppens nästa möte den 16 september.
4) Översyn av Region Skånes anvisningar, eventuellt införande av
egenavgift på tyngdtäcken
Mikael informerar att Region Skåne under 2015 kommer att se över alla
anvisningar kopplade till individuellt förskrivna hjälpmedel. I samband med
översynen av anvisningarna avseende tyngdtäcken utreds om egenavgift ska
införas avseende tyngdtäcken.
Dialog i samrådsgruppen kring avgifter kopplat till individuellt förskrivna
hjälpmedel.
Dialog i samrådsgruppen avseende den ökade förskrivningen av tyngdtäcken
inom såväl Region Skåne som kommunerna.
Dialog i samrådsgruppen avseende droppställningar till patienter i ordinärt boende
som inte har hemsjukvård. Listan över kommunens respektive Region Skånes
kostnadsansvar avseende förbruknings- och sjukvårdsartiklar mm bifogas.
5) Portabla ramper till elrullstol
Dialog i samrådsgruppen kring portabla ramper.
Portabla ramper, iso-kod 183015, är ett kommunalt ansvarsområde. I flera
kommuner förskrivs portabla ramper för att användas tillsammans med elrullstol.
Region Skånes anvisning avseende elrullstolar anges att en elrullstol kan
förskrivas för förflyttningsbehov i närmiljön om inte förflyttningsbehovet kan
tillgodoses av manuell rullstol, trehjulig cykel eller annat förflyttningshjälpmedel.
Utifrån att elrullstol förskrivs för att användas i närmiljön bör utredning göras
kring de kommunala anvisningarna avseende portabla ramper.
Ärendet hanteras vidare i styrgruppen för Samverkansorganisationen.
6) Hjälpmedelsguiden Skåne
Samrådsgruppen beslutar om följande ändringar;



Korrigering av fel i iso-kodslistan. 04 48 27 Hjälpmedel för
kroppspositionering under behandling var felaktigt benämnd 040827.



Tidigare rubrik ”Hjälpmedel till personer från andra länder” ändras till ny
rubrik ” Hjälpmedel till personer från andra länder som söker vård i
Skåne”



Informationen avseende avgifter och bidrag flytts från ”Vägledning för
bedömning och förskrivning av hjälpmedel” till ”Hjälpmedelsanvisningar
på produktnivå”.

7) Förtroendeförskrivning
Anneli, Mats och Mikael informerade om nuläget avseende
förtroendeförskrivningen samt arbetsgruppens möte med ASIH.
8) Prövotid vid nyförskrivning av elrullstolar
Lotta och Mikael informerade om att Region Skåne från och med den 1 augusti
kommer att införa en prövotid om ett år vid alla nyförskrivningar av elrullstolar.
Alla detaljer är ännu inte klara. Lotta eller Mikael återkommer när allt är klart.
9) Dialogmöte med leverantörer av rollatorer
Mats informerar om att Samverkansorganisationen kommer att bjuda in samtliga
leverantörer av rollatorer till enskilda dialogmöte som en fortsättning på det
gemensamma dialogmötet som genomfördes den 2 februari 2015.
10) Nästa möte
Nästa möte är bokat till den 16 september kl 13:30 – 15:30 på Annetorp i Lund.
Konferensrum BUP.
Därefter kommande möte är den 10 december kl 13.30-15.30

//Vid pennan Mats Renard

