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Noteringar från möte 2017-11-22 

Samrådsgrupp för hjälpmedelsfrågor 
 

Presentationsrunda 
Sofia Hagel, tf chefsfysioterapeut på SUS, är ny representant i samrådsgruppen 

för hjälpmedelsfrågor. Sofia Hagel ersätter Susanna Stenevi Lundgren. 

 
Föregående minnesanteckningar 
Inga justeringar att diskutera.  

 
Information kring nuläget avseende deluppdrag 1, utredning kring 
sammanhållen rehabilitering och hjälpmedelsförsörjning 
Information och dialog kring utredning för sammanhållen rehabilitering och 

hjälpmedelsförsörjning. Se bifogad presentation. 

 

Från dialogen noteras bland annat: 

• Det finns en vinst i att även rehabiliteringen inom slutenvården kartläggs  

• Att vissa yrkesgrupper saknas i kartläggningen; psykolog, logoped och 

neuropsykolog  

 

Revidering av ansvarsöverenskommelsen på iso-kodsnivå utifrån 
ISO 9999:2016 
Klassificeringssystemet för hjälpmedel, ISO 9999:2016, är nu översatt till 

svenska.  

 

Arbetet med att uppdatera ansvarsöverenskommelsen på isokodsnivå till den ISO 

9999:2016 är i princip klart.  

 

Ett flertal mindre ändringar finns mellan tidigare gällande ISO 9999:2011 och 

nuvarande ISO 9999:2016. Ingen av förändringarna påverkar 

ansvarsöverenskommelsen mellan Region Skåne och de skånska kommunerna. 



 

På grund av tekniska problem kommer Hjälpmedelstjänsten inte att uppdateras 

med de nya isokoderna som planerat (vid kommande årsskifte). Uppdateringen 

sker först i samband med att den nya Hjälpmedelstjänsten tas i bruk. Detta sker 

troligast efter sommaren 2018. 

 

Eftersom Hjälpmedelstjänsten inte kommer att uppdateras med de nya isokoderna 

kommer inte heller hjälpmedelsverksamheterna verksamhetssystem att uppdateras 

till de nya isokoderna. 

 

Fram tills att Hjälpmedelstjänsten och hjälpmedelsverksamheternas 

verksamhetssystem är uppdaterade kommer det finns två versioner av 

ansvarsöverenskommelsen på Hjälpmedelsguiden Skåne. Dels den som baseras på 

nu gällande ISI 9999:2016 och dels den tidigare som baseras på ISO 9999:20111. 

  

Uppdaterad information på Hjälpmedelsguiden Skåne 
Hjälpmedelsguiden Skåne har uppdaterats med ny information avseende 

folkbokföring på särskilda boende/äldreboende. Den uppdaterade informationen 

finns här. 

 

Under december månad kommer bland annat alla länkar i Hjälpmedelsguiden, i 

enlighet med fattat beslut i Samrådsgruppen för hjälpmedelsfrågor, kontrolleras 

och vid behov uppdateras. 

 

Besöksstatistik Tema Hjälpmedel 1177 
De tre mest visade sidorna på Tema Hjälpmedel Skåne under perioden 171012-

171112 var: 

• Att få ett hjälpmedel – 1276 sidvisningar 

• Startsidan för hjälpmedel – 1097 sidvisningar 

• Att få ett synhjälpmedel – 878 sidvisningar 

 

Det totala antalet sidvisningar på Tema Hjälpmedel Skåne under perioden var  

12 190. Det totala antalet visningar på 1177 under motsvarande period var ca 15,8  

miljoner. 

 

De tre mest visade sidorna på Tema Hjälpmedel Skåne vid motsvarande mätning 

160901-160930 var: 

• Att få ett synhjälpmedel – 1695 sidvisningar 

• Hitta och jämför hjälpmedel – 1256 sidvisningar 

• Att få ett hjälpmedel – 938 sidvisningar 

 

Det totala antalet sidvisningar på Tema Hjälpmedel Skåne under perioden var  

12 043. Det totala antalet visningar på 1177 under motsvarande period var ca 13,2  

miljoner. 

 

Se även bifogade dokument. 

 

http://hjalpmedelsguiden.skane.se/startsida/hjalpmedel-till-patient-inom-och-utom-skane/test2/


Mötestider 2018 
180206, kl 10.15-12.00, Kommunförbundet Skåne 

180515, kl 10.15-12.00, Kommunförbundet Skåne 

180912, kl 10.15-12.00, Kommunförbundet Skåne 

181127, kl 10.15-12.00, Kommunförbundet Skåne 
 
Kommande möte 
Nästa möte i samrådsgruppen för hjälpmedelsfrågor är den 6 februari kl 10.15-

12.00. 

 

 

 

 

 

 

 

Antecknat av Mats Renard 

 


