
 
 
 
 

 
  

 
  
 Datum 2018-06-13 

 
 

 

 
 
Representanter från Region Skåne Representanter från kommuner 
Susanne Johansson-Wessman, Hjm Region Skåne Mats Renard, KFSK 
Charlotte Sönne, Hjm Region Skåne Anneli Flink, Kristianstad  
Malin Jönsson Lundgren, Abels Rehab-Hälsoenheten Ulrika Hjort, Landskrona 
Sofia Hagel, SUS Malmö  
  
     
Frånvarande Frånvarande   

Cecilia Nilsson, VuxHab Lund                      Christina Ekdahl, Malmö  
 
  
  
  

    

Noteringar från möte 2018-05-15 

Samrådsgrupp för hjälpmedelsfrågor 
 

 
Föregående minnesanteckningar 
Inga justeringar att diskutera.  
 

Samrådsgruppens medlemmar 
Information om att Seth Pettersson har gått i pension. Seths efterträdare i 
samrådsgruppen för hjälpmedelsfrågor är inte utsedd. 
 

Nuläge utredning för sammanhållen rehabilitering och 
hjälpmedelsförsörjning 
Nulägesbeskrivning avseende utredning för sammanhållen rehabilitering och 

hjälpmedelsförsörjning. Finns stor mängd insamlad data som arbetsgruppen med 

stor säkerhet inte kommer hinna bearbeta men en första återrapportering kommer 
att ske till den centrala tjänstemannaberedningen den 22 maj. En första 

återrapportering till Centralt Samverkansorgan kommer att ske den 1 juni.  
 

Återkoppling hjälpmedelsmässa i Lund den 7-8 mars 
Generellt var såväl besökare som utställare mycket nöjda med mässan, 

seminariedelen och workshoparna. Dock bör workshop-programmet koordineras 
bättre. Denna gång var det två leverantörer som talade om trycksår, inte helt 

optimalt vare sig för leverantörer eller besökare. 

 
Mässan besöktes av strax över 1500 personer. 

 
Mässan återkommer till Lund den 11-12 mars 2020. Då med nytt namn: 

Hjälpmedelsforum Lund. 
 

 



Hjälpmedelsguiden Skåne 
Inga ändringar att rapportera. 
 

Omorganisation Region Skåne 
Susanne Johansson-Wessman informerar om en intern organisationsförändring 

inom Hjälpmedel Skåne. Organisationsförändringen innebär inga förändringar 

avseende Hjälpmedel Skånes samarbete med kommunerna eller övriga vårdgivare 
inom primärvården eller övrig sjukvårdsförvaltning.  

 
Utbildning  
Annelie Flink lyfter en fråga kring vilken utbildning/information som ges Region 

Skånes förskrivare avseende hjälpmedel till vuxna brukare med tanke på den 
förtroendeförskrivning av hjälpmedel som sker enligt samarbetsavtalet mellan 

sjukvårdsdistriktet och kommunerna i Nordöstra Skåne.  
 

En fungerande förtroendeförskrivning bygger på att respektive 

sjukvårdshuvudman tillser att sjukvårdshuvudmannens förskrivare har kompetens 
och utbildning att förskriva de hjälpmedel som kan bli aktuella att förskriva med 

förtroendeförskrivning. 
 

Dialog kring möjligheten att Region Skåne anordnar workshops eller liknande för 

förskrivare inom slutenvård och primärvård för att höja kompetensen kring 
sortiment och förskrivning av hjälpmedel till vuxna brukare. 

 
Kommande möte 
Nästa möte i samrådsgruppen för hjälpmedelsfrågor är den 12 september kl 10.15-

12.00. 
 

 
 

 

 
 

 
Antecknat av Mats Renard 

 


