Mötesanteckningar från Länsgemensamt Hjälpmedelsråd,
Onsdag den 24 maj 2018 kl.10.00 -12.00

Närvarande

Mona Krispinsson ordförande länsgemensamma Hjälpmedelsrådet
Bo Lundén verksamhetsansvarig Motala kommun
Erika Källman Lindblom verksamhetsansvarig Finspångs kommun
Boel Eklund MAR kommunerna i västra länsdelen
Victoria Granath verksamhetsansvarig Habiliteringen centrala länsdelen
Helena Druid hjälpmedelskonsult centrala länsdelen, Hjälpmedelsrådets
representant i Länsbrukarrådet
Gunilla Karlsson hjälpmedelskonsult östra länsdelen
Cecilia Holmgren hjälpmedelskonsult östra länsdelen.
Karin Andersson verksamhetsansvarig Kommunrehab Linköpings kommun
(sekreterare dagens möte)

Övriga
deltagande

Anmält
förhinder

Mona Ahlgren verksamhetschef för Patientnämndens kansli

Marie Pernhage Billenius verksamhetsansvarig Rehab väst
Marie Samuelsson verksamhetsansvarig Rehabmedicinska kliniken US,
Linköping
Marie Donlau MAR Norrköpingskommun, Hjälpmedelsrådets representant i
Länsbrukarrådet
Malin Visell MAR Linköpings kommun
Bente Björkman hjälpmedelskonsult västra länsdelen, Hjälpmedelsrådets
representant i Länsbrukarrådet

1. Patientnämndens arbete med fokus på rehabilitering och hjälpmedel.
Besök av Mona Ahlgren, verksamhetschef, Patientnämndens kansli. Patientnämnden är
en del av Regionen och är en opartisk instans som patienter och närstående kan vända
sig till när kontakten med vården inte har fungerat tillfredställande. Utifrån den totala
mängden ärenden som patientnämnden får in är endast en liten del från
Kommunsjukvården.
Man kan dock anta ett stort mörkertal. Under 2017 var det totalt 34 ärenden som gällde
hjälpmedel. Det är vanligt återkommande att Östergötland jämförs med andra län då
sortiment och regler kan skilja sig åt. Viktigt att tänka på i samband med klagomål; tag
kontakt med individen och bjud in till ett personligt möte. Även patientnämnden kan vara
med på möten i enskilda ärenden. För vidare information se bifogat bildspel samt

patientnämndens årsrapport för 2017.
2. Minnesanteckningar från 180308 godkänns.
3. Gunilla Karlsson HK östra länsdelen, ska inom kort gå i pension och avtackas med en
blomma för sitt värdefulla arbete i Hjälpmedelsrådet.
4. Hjälpmedelskonsulterna informerar
Hjälpmedelskonsult informerar att man genom en förskrivarenkät utvärderat de tre lika
informationsbladen som idag finns översatta på 7 språk. Det har framkommit önskemål
att översätta på ytterligare ett språk, dari.
Beslut att Mona Krispinsson gör en beställning till kommunikationsenheten på regionen
för att sedan återkoppla till Helena Druid.
Hjälpmedelskonsult informerar även om elfordonspremien på 25 % som handläggs av
Naturvårdsverket, statliga medel under 2018-2020 från 1 februari i år.
Sodexo Hjälpmedelsservice Östergötland, kommer att ha öppet hus den 7/6. Både elscootrar och el-cyklar kommer att visas.
Hjälpmedelskonsulterna har medverkat på Sodexos utbildning i positioneringskuddar. De
har även medverkat på en utbildning för barn och hjälpmedel i sittande och rullstolar
samt ytterligare en heldag kring elrullstolar.
Det är två inplanerade förskrivarutbildningar till sommaren, den 12/6 samt den 13/6.
Bägge är fulltecknade varför ett extra datum är tillsatt, den 18/6.
5. Rapport från Länsbrukarrådet 180522
Aktuell information gavs från deltagarnas respektive organisationer och från
Hjälpmedelsrådet.
Viktigt att Länsbrukarrådet fortlöpande lämnar synpunkter på regelverket inför
revideringen som påbörjas efter årsskiftet.
Länsbrukarrådet har i nuläget bristande representation från barn och psykiatri men
synpunkter bör inhämtas även om representation saknas.
6. Hjälpmedelsavtalet
Nuvarande avtal med leverantören av Sodexo Hjälpmedelsservice Östergötland ska
utvärderas. Ansvarig upphandlingsenhet är Motala kommun.
Övrigt
Hjälpmedelskonsult har fått flera frågor gällande Hjingis och den nya

dataskyddsförordningen GDPR som träder i kraft 2018-05-25.

Nästa Hjälpmedelsråd
Torsdag 27 september kl. 10.00 -12.00
Östra sammanträdesrummet, plan 5 Regionhuset i Linköping.
Sodexo styrgrupp har möte i samma lokal under eftermiddagen.

