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Noteringar från möte 2014-04-29
Samrådsgrupp för hjälpmedelsfrågor
1 Föregående minnesanteckningar
Inga justeringar att notera.

2 Handboksprojektet
Genomgång av projektplanen som bifogas minnesanteckningarna.
Återrapportering till regionalpolitiska samrådsgruppen sker den 9 maj.
Dialog i gruppen kring vikten av en bred verksamhetsförankring i
referensgruppen. Detta gäller geografisk, organisatoriskt och utifrån profession.
Ulrika Hjort lyfter behov av representant från Medelpunkten till
Verksamhetsgruppen för Medelpunkten.
Dialog i gruppen kring vilka möjligheter som finns kring att söka stimulansbidrag
eller motsvarande för arbetet kring uppdateringen av handboken. Mats Renard ska
undersöka möjligheterna avseende detta vad det gäller nationell e-hälsa.
Dialog i gruppen kring Västra Götalandsregionens nyligen genomföra arbete med
ny handbok.
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3 Tema Hjälpmedel – status uppdatering kring databas och tjänst
Fortsatt gäller att planerad start för hjälpmedelsdatabasen är den 15 september.
Dialog kring Hitta och jämföra hjälpmedel och utbudsplaneringen.
Dialog kring nationella texter kring att få ett hjälpmedel samt tillhörande
regionala tillägg.

4 Hjälpmedelsmässa 2014
Påminnelse om den kommande mässan – Hjälpmedel och välfärdsteknologi – i
Lund den 14 – 15 maj.

5 Hälso- och sjukvårdsavtalet
Cecilia Ljungh informerade om det nya hälso- och sjukvårdsavtalet. Den politiska
styrgruppen ska fatta beslut kring konceptet den 13 juni. Detta då det inte kommer
att finnas ett färdigt avtal vid denna tidpunkt.
Arbetet med avtalet kommer att fortsätta under hösten.

6 Drivaggregat till manuella rullstolar
Efter avstämningar med de olika hjälpmedelsverksamheterna i Skåne kan
konstateras att alla tillfrågade verksamheter uppger att det fungerar väl med
drivaggregaten till manuella rullstolar.

7 Gränsdragningsfrågor
Två gränsdragningsfrågor diskuterades. Konstateras att fortsatt dialog behövs i
bägge ärendena och att lösningarna blir individuella för varje ärende.

8 Övriga frågor
-

Mikael Reingsdahl lyfter en eventuellt kommande förändring avseende
färdtjänst som kan komma att beröra vridbara bilstolar. Punkten förs upp
på dagordningen på nästa möte.

-

Ulrika Hjort lyften en fråga kring träningshjälpmedel. På regionsidan finns
inga hjälpmedel för träning för vuxna. Konstateras att det skiljer sig åt
mellan kommunerna men att flera kommuner har bencyklar och
manupeder i sitt sortiment.

9 Nästa möte
Nästa möte är den 16 september kl 13.30 – 16.00 på Kommunförbundet Skåne.

//Vid pennan Mats Renard

