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Minnesanteckningar från möte 2015 – 09-16
Samrådsgrupp för hjälpmedelsfrågor
1. Anna berättar om hjälpmedelsabonnemang som införts i
Eslövs kommun f o m 150901
Tidigare har man haft en besöksavgift på 367 kronor per
besök. Maxtaxa på 1790 kronor per månad. Gjorde att många
avstod besök, svårigheter att följa upp osv.
Har nu infört en fast taxa på 60 kr per månad för nyttjande av
hjälpmedel oavsett hur många hjälpmedel patienten har. De
patienter som får högre kostnad är de som har få hjälpmedel
medan de som har många hjälpmedel har lägre kostnader
idag än de hade innan då det var högre besöksavgifter,
Behovsbedömning ingår inte i abonnemanget, för det betalar
patienten en timtaxa. Abonnemanget ingår också i maxtaxan.
Det har varit svårt att beräkna hur mycket intäkter detta ger,
uppföljning kommer att göras.
Det finns patientgrupper som är undantagna, exempelvis
patienter med LSS-insatser.
Effekter av införandet har redan kommit: En hel del hjälpmedel
har återlämnats. Småhjälpmedel verkar komma tillbaka och
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patienten väljer ibland att köpa hjälpmedlet själv. Annas
bildspel bifogas minnesanteckningarna.
2. Hjälpmedelsguiden Skåne:
- statistik över besök ska presenteras vid nästa
samrådsgrupp.
-kontroll av länkar och hänvisningar görs av Mats, Yvonne och
Mia en gång per år.
- dubbelutrustning – önskemål om att det förtydligas till två
eller fler. Yvonne tar det med sig.
- transporter- ett förtydligande görs i skrivningen. Transport av
hjälpmedel vid flytt bekostas inte av huvudmannen. Övriga
transporter sker enligt lokala riktlinjer. Lokala riktlinjer kan
förekomma.
- inga kommuner har ännu meddelat att beslut fattats om att
följa Hjälpmedelsguiden Skåne.
3. Vi har ett återkommande bekymmer gällande
gränsdragning/ansvar inom vissa hjälpmedelsområden.
Skatteväxlingen gjordes en gång på ISO-kodsnivå. Mats
ombeds gräva i arkiven för att få fram denna ”lista” så att alla
är överrens om vad som egentligen står där.
Problem uppkommer när patienter har behov som inte kan
tillgodoses inom den anvisning som Regionen har. Vi har olika
syn på vad som är möjligt inom ramen för enskilda beslut. Vi
har ett aktuellt ärende gällande patient som flyttar in i Skåne
med elrullstol där Region Skåne säger nej till övertagande
utifrån att patienten inte har behov som motsvarar de som
beskrivs i anvisningarna. Patienten kan inte alls köra rullstolen
självständigt utan elrullstolen är helt vårdarstyrd. Manuell
rullstol tillgodoser inte behovet fullt ut och är enligt patienten
inte ett alternativ.
Vi kan i dagsläget inte fatta något beslut i frågan eftersom vi
inte är överrens och vi behöver lyfta denna fråga vidare då vi
vet att detta är ett behov som dyker upp regelbundet.
4. Ett års provförskrivning av elrullstolar är infört f o m 1/9. Detta
togs upp vid samrådsgruppen i april men HJM Region Skåne
får information från Primärvårdens förskrivare om att de inte
nåtts av denna information. Hur sprids informationen om vad
som tas upp på samrådsgruppen i olika forum?
5. Tyngdtäcken förskrivs i första hand av förskrivare inom
kommunen till patienter över 20 år. I Nordost är det ofta
psykiatrin som förtroendeförskriver.
6. Region Skåne arbetar med produktanvisningarna, del ett går
fram till politiskt beslut i H&H nämnden 1/10 och sedan till
H&S-nämnden senare i oktober. Del två beräknas vara klar
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vid årsskiftet och när de politiska besluten är fattade även runt
denna del kommer alltsammans att publiceras i februari/mars
2016.
7. Nästa möte planerat till den 10/12 kl 13:30.
Vid pennan Yvonne Sommerfeldt
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