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Minnesanteckningar från möte med
Samrådsgruppen för hjälpmedelsfrågor den 14
december 2012.
Närvarande:
Susanna Stenevi Lundgren SUS
Charlotte Sönne Hjälpmedel Helsingborg
Cecilia Nilsson Vuxenhabiliteringen Lund
Mikael Reingsdahl Hjälpmedel Skåne
Seth Pettersson Lund
Ann Letorp Malmö
Anneli Flink Kristianstad
Ulrika Hjort Landskrona
Cecilia Ljungh KFSK
Ej närvarande
Deltagare utsedd av primärvården
”Modernisering” av Hjälpmedelshandboken
Cecilia presenterade en idé om hur man skulle kunna modernisera
hjälpmedelshandboken, se bifogad pp-presentation. Idén bygger på Stockholms
läns landstings webbportal ”Hjälpmedelsguiden”. Gruppen var positiv till idén
och Mikael och Cecilia skall bygga vidare på den och undersöka förutsättningarna
i Skåne för att bygga någon form av gemensam portal.
I samband med detta skall innehållet anpassas och uppdateras till hur hälso-och
sjukvården bedrivs i Skåne nu och framöver.
Ny ansvarsöverenskommelse mellan kommunerna och Region
Skåne.
En ny ansvarsöverenskommelse ska börja gälla from slutet av 2014. Arbetet med
att ta fram denna ska påbörjas i februari 2013. Det ska utses en politisk styrgrupp
som med tjänstemannastöd ska ta fram överenskommelsen. Hjälpmedel kommer
att inkluderas i arbetet. Innehållet i Hjälpmedelshandboken kommer med stor
sannolikhet att påverkas av överenskommelsen. Därför bör ”moderniseringen” av
handboken gå hand i hand med ansvarsöverenskommelsen.
Det vore önskvärt att ansvaret för hjälpmedel framöver följer hälso och
sjukvårdsansvaret i övrigt.
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Lägesrapport från vuxenhabiliteringen
Vid förra mötet framfördes ett önskemål från kommunerna om
förtroendeförskrivning inom vuxenhabiliteringen. Förlaget var att nordöstra Skåne
skulle testa förtroendeförskrivning under nästa år. Cecilia Nilsson,
vuxenhabiliteringen informerar om att man från och med nästa år ändrar
åldersgränsen för övergång från barn-och ungdomshabiliteringen till
vuxenhabiliteringen från 20 till 18 år. Detta innebär att vuxenhabiliteringen får
ansvar för hjälpmedel till dessa personer. Det innebär i sin tur nya arbetsuppgifter
för personalen. Man är i grunden positivt inställd till förtroendeförskrivning men
pga ovanstående vill man avvakta med att ta på sig detta ansvar under 2013.
Ett friare val av hjälpmedel.
Mikael informerade om Habilitering och Hjälpmedels projekt med ett friare val av
hjälpmedel till personer i behov av AKK, se bifogad pressrelease. Dessa personer
får möjlighet att fritt få välja surfplatta/smartphone inklusive appar för sin
kommunikation. Projektet innebär också att man testar rutiner mm kring Fritt val
för att eventuellt kunna vidga det fria valet framledes.
Kommunerna ska noga följa projektet. Ett friare val inom Region Skåne får
konsekvenser på sikt för kommunerna. En del kommuner har påbörjat
diskussioner kring Fritt val, de flesta har inte gjort det.
Ändringar i Hjälpmedelshandboken gällande ramper och
elrullstolsförskrivning.
Mikael informerar om att Region Skåne har ändrat förskrivningsrätten på
elrullstolar så att arbetsterapeuter och sjukgymnaster får förskrivningsrätt. Läkare
ska skriva intyg om lämpligheten.
Intyg för bostadsanpassningsbidrag för förvaring av elrullstol bör skrivas av den
arbetsterapeut som tränar eller på annat sätt känner brukaren
Anvisningarna för förskrivning av ramper till barn ändras så att dessa kan
förskrivas för korttidsbruk i avvaktan på en bostadsanpassning. Ulrika Hjort
påpekar som representant för kommunalförbundet Medelpunkten att ordalydelsen
i anvisningen bör ändras så att den överensstämmer med vad som står i Lagen om
Bostadsanpassningsbidrag, BAB.
Övriga frågor
Anneli Flink redogjorde för två patientfall (bifogas) där brukaren ”faller mellan
stolarna” pga kommunernas och Region Skånes olika anvisningar.
Frågeställningen är hur långt varje sjukvårdshuvudman kan tänja på sina riktlinjer
för att förhindra att enskilda brukare inte får sina behov tillgodosedda?
I dag finn inget entydigt svar på denna fråga. Förhoppningen är att man i en ny
ansvarsöverenskommelse ska kunna undanröja sådana situationer.
Möten 2013
13 mars kl 13.30 – 15.30 Kommunförbundet Skåne, 4 juni kl 10 – 12 Hjälpmedel
Lund, 4 oktober kl 10 – 12 Kommunförbundet Skåne, 10 december kl 10 – 12
Hjälpmedel Lund
/vid pennan Cecilia Ljungh

