Mötesanteckningar från Länsgemensamt
Hjälpmedelsråd
Onsdag den 27 september kl.10.00 -12.00
Östra sammanträdesrummet Regionhuset i Linköping
Närvarande:
Mona Krispinsson ordförande i länsgemensamma Hjälpmedelrådet
Bo Lundén verksamhetschef Motala
Boel Eklund MAR kommunerna i västra länsdelen
Victoria Granath enhetschef Habiliteringen centrala länsdelen
Helena Druid hjälpmedelskonsulent centrala länsdelen, hjälpmedelsrådets representant i Länsbrukarrådet
Cecilia Holmgren hjälpmedelskonsulent östra länsdelen
Maria Pernhage Billenius verksamhetsansvarig Rehab väst
Marie Samuelsson verksamhetsansvarig Rehabmedicinska kliniken US
Malin Visell MAR Linköpings kommun
Bente Björkman hjälpmedelskonsulent västra länsdelen. hjälpmedelsrådets representant i Länsbrukarrådet
Marie Donlau MAR Norrköpings kommun, hjälpmedelsrådets representant i Länsbrukarrådet – dagens sekreterare
Anmält förhinder:
Erika Källman Lindblom verksamhetsansvarig Finspångs kommun
Karin Andersson verksamhetsansvarig kommunrehab Linköpings kommun

Minnesanteckningar föregående möte 24 maj 2018
Minnesanteckningarna godkänns.
En ny lag om klagomålshantering träder i kraft från årsskiftet. Kommunerna är skyldiga att inrätta
egen patientnämnd eller avtala om gemensam patientnämnd med Regionen.

Rapport från Hjälpmedelskonferensen 18-19 september
Web-baserat förskrivarstöd på socialstyrelsens hemsida, finns även i skrift. Finns även en
introduktion för icke legitimerad personal vilken rekommenderas att genomföra. Finns även en del
angående förbrukningsartiklar för sjuksköterskor.
Film om kognitivt stöd kommer att läggas ut på kunskapsguiden
Utökade termer i socialstyrelsens termbank, nu även” hjälpmedel för vård och behandling”.

Socialstyrelsen arbetar med beslutsstöd vid hjälpmedelsförskrivningar
Nytt regelverk på gång för medicinsktekniska produkter, ska vara färdigt 2020, två förordningar som
kommer att gälla i hela EU.
SKL informerade om nya regler för upphandling, för många överprövningar i Sverige.

Legitimationskrav vid anställning – ex semestervikarier
Socialstyrelsen har snabbat upp processen, så förhoppningsvis fungerar det bättre nu. Det är ett
ansvar för respektive chef att kontrollera legitimering innan anställning. Socialstyrelsen tar även ut
uppgifter ur belastningsregistret.
Hjälpmedelskonsulenterna kompletterar förskrivarblanketten med uppgift där det ska anges om
personen har godkänd legitimation från socialstyrelsen. Den här rutinen behöver spridas inom region
och kommuner på de sätt som är möjliga i respektive kommun.

Information till Samråd Vård och Omsorg (SVO) AU om den nya Bostadsanpassningslagen
Hjälpmedelskonsulterna har informerat SVO AU. Förändringen, att man inte kan söka ersättning för
anpassning av särskilda boenden upplevs störst. Lagen har förtydligats, en rättighetslag, mer stöd
möjligt vid ansökan. En nyhet är att anpassningar kan återanvändas. Tidigare ägde personen
anpassningen. Stramare regler för beviljande av bostadsanpassning- Kräver individen omfattande
anpassningar ska individen i första hand byta bostad.

Information till SVO om arbetsmodellen för prioriteringar avseende regelverk för
hjälpmedelsförskrivning
Hjälpmedelskonsulterna informerade och demonstrerade det nationella beslutsstödet för
prioriteringar. SVO AU önskar en ”populärversion” om hur man arbetar med bedömning av
hjälpmedelsbehov på liknande sätt som tagits fram utifrån överenskommelse om samverkan kring
personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk.

Hjälpmedelsavtalet
Hjälpmedelsavtalet är giltigt tom 2020-05-31. Upphandlingscenter i Motala kommun har fullmakt att
ansvara för avtalsprocessen med Hjälpmedelsleverantören.

Övriga frågor
Frågan om behandlingshjälpmedel, exempelvis kostnader för ortoser, hanteras olika.
Behandlingshjälpmedel är dock ett ansvar för Regionens verksamheter och omfattas inte av det
länsgemensamma regelverket för Hjälpmedelsförskrivning. Behandlingshjälpmedel kan därför inte
diskuteras i detta forum.

Frågan om hjälpmedel för mycket tunga personer, börjar bli mer frekvent. Sjukhusen har inrättat
hjälpmedelsförråd för tunga brukare, även särskilda lyftar har installerats.
Hur detta generellt ska hanteras, bör diskuteras i styrgruppen med Hjälpmedelsleverantören.
Hjälpmedelsleverantören har under sommaren har haft svårigheter med telefontillgänglighet,
bemötande och leveranser. Förbättringsåtgärder har gett resultat och problemen är till stor del lösta.

Nästa möte
Torsdag den 29 november 10-12 Östra sammanträdesrummet Regionhuset Linköping

