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Noteringar från möte 2018-02-06 

Samrådsgrupp för hjälpmedelsfrågor 
Föregående minnesanteckningar 

Inga justeringar att diskutera.  
 
Samrådsgruppens medlemmar 

Information om Christina Ekdahl, Malmö stad, är ny representant från 
kommunerna i samrådsgruppen för hjälpmedelsfrågor. 
 

Samrådsgruppens uppdrag 

Med tanke på att det är flera representanter som saknas vid dagens möte beslutas 
att denna punkt skjuts fram till nästa möte i samrådsgruppen för 

hjälpmedelsfrågor. 
 
Nuläge utredning för sammanhållen rehabilitering och 

hjälpmedelsförsörjning 
Information om nuläget avseende utredning för sammanhållen rehabilitering och 

hjälpmedelsförsörjning bland annat: 
- bakgrund 
- klart senast den 31 maj 2018 

- enkät kring förskrivningsbart sortiment av hjälpmedel utskickad till de 
första 14 kommunerna 

- typfråga i enkäten är ”Ingår hälskydd i kommunens sortiment av 
individuellt förskrivningsbara hjälpmedel”  

- varje fråga har tre fasta svarsalternativ; Ja, Nej, Ja, efter särskild prövning 

- intervjuerna planeras att genomföras under februari-mars 
 

Hjälpmedelsguiden Skåne 
Information om förändringar på Hjälpmedelsguiden Skåne eller kopplat till 
Hjälpmedelsguiden Skåne: 



- Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor har uppdaterat 
hjälpmedelrekommendationer på produktnivå. Det finns under första 

halvåret 2018 två versioner av ansvarsfördelning på ISO-kodnivå; 
Ansvarsfördelning på ISO-kodnivå baserat på gällande ISO 9999:2016 

och Ansvarsfördelning på ISO-kodnivå baserat på tidigare gällande ISO 
9999:2011 

- Uppdatering har gjorts avseende vilka kommuner som informerat om att 

de fattat beslut om att följa Hjälpmedelsguiden Skåne 
- Genomgång/kontroll av länkar ska göras på Hjälpmedelsguiden Skåne 

 
Hjälpmedelsmässa i Lund den 7 - 8 mars 2018 
Information om den kommande hjälpmedelsmässan i Lund: 

- Mässan sker på Sparbanken Skåne arena 
- Förutom själva mässan finns liksom tidigare mässor ett seminarie- och 

workshopsprogram där besökarna bland annat kan lyssna till Thomas 
Fogdös inspirerande föreläsning och Kicki Reifeldts expertråd 

- Det kommer att finnas minst 72 utställare på plats 

- Planeringsgruppen för mässan arbetar för att det ska finnas en monter i 
form av ett uppkopplat hem på mässan. Med tanke på den korta tid som är 

kvar är det dock inte säkert att det lyckas. 
 
Kombinationsdatabasen 

Information och dialog kring kombinationsdatabasen. 
- Kombinationsdatabasen fasas ut i sin nuvarande form fr o m den 

31december 2017 
- De pågående ramavtal som hänvisar till kombinationsdatabasen kan 

fortsätta göra så. Nya ramavtal kan däremot inte hänvisa till 

kombinationsdatabasen. För de skånska kommunernas del innebär detta 
max t o m 28 februari 2020 (när nuvarande inköpsavtal avseende lyftar 

och lyftselar löper ut). 
- Samverkansorganisationen bevakar kommande upphandlingar i 

andraregioner för att se hur de löser frågan kring kombination av lyftar och 

lyftselar. 
- En kombination av en lyftsele från en leverantör och en lyft från en annan 

leverantör räknas som specialanpassning om inte kombinationen är 
godkänt. 

 

Översyn av standard för lyftar och lyftselar 
Kortar information kring pågående översyn av lyftar och lyftselar samt det 

nätverk av hjälpmedelskonsulenter mm som finns kopplat till översynen. Kortare 
information kring ev kommande översyn av standarder kopplat till bland annat 
rollatorer och hygienhjälpmedel. 

 
Övriga frågor 

Dialog kring möjligheten att vid kommande upphandlingar av externa vårdplatser 
kunna påverka vilka hjälpmedel (individuella respektive basutrustning) som 
avtalen behöver inkludera. Frågan är komplicerad bland annat eftersom den  



berör alla skånska kommuner samt de andra kommer i närliggande regioner som 
är med i upphandlingarna, Region Skåne och privata utförare.  

Dialog kring ev ny lag om bostadsanpassningsbidrag och att 
bostadsanpassningsbidrag då inte ska lämnas om behovet kan tillgodoses med 

hjälpmedel. Fortsatt dialog i samrådsgruppen och styrgruppen för 
hjälpmedelsfrågor. 
 

Dialog kring PEP-flöjt. Lotta Sönne kontaktar kollega inom Region Skåne kring 
frågan. 

 
Kommande möte 
Nästa möte i samrådsgruppen för hjälpmedelsfrågor är den 15 maj kl 10.15-12.00. 

 
 

Antecknat av Mats Renard 
 


