Mötesanteckningar från
Länsgemensamt Hjälpmedelsråd
Torsdagen den 29 november kl.10.00 -12.00
Östra sammanträdesrummet Regionhuset i Linköping

Närvarande:
Mona Krispinsson ordförande i länsgemensamma Hjälpmedelrådet
Bo Lundén verksamhetschef Motala
Cecilia Holmgren hjälpmedelskonsulent östra länsdelen
Malin Visell MAR Linköpings kommun
Bente Björkman hjälpmedelskonsulent västra länsdelen, hjälpmedelsrådets representant i
Länsbrukarrådet
Marie Donlau MAR Norrköpings kommun, hjälpmedelsrådets representant i
Länsbrukarrådet
Erika Källman Lindblom verksamhetsansvarig Finspångs kommun
Victoria Granath enhetschef Habiliteringen centrala länsdelen (sekreterare)
Anmält förhinder:
Karin Andersson verksamhetsansvarig kommunrehab Linköpings kommun
Maria Pernhage Billenius verksamhetsansvarig Rehab väst
Marie Samuelsson verksamhetsansvarig Rehabmedicinska kliniken US
Helena Druid hjälpmedelskonsulent centrala länsdelen, hjälpmedelsrådets representant i
Länsbrukarrådet
Boel Eklund MAR kommunerna i västra länsdelen

1. Mötesanteckningar från föregående möte, 27 september 2018
Mötesanteckningarna godkänns vid sittande bord.

2. Hjälpmedelskonsulterna informerar
Upplevelsen är att arbetsbelastningen över tid har ökat för hjälpmedelskonsulterna.
Konsulterna har tittat på orsakerna till detta. Flera faktorer ligger bakom, både
utifrån ett nationellt och ett regionalt perspektiv. Kartläggning av arbetsuppgifter
har gjorts och kommer att lyftas med närmaste chefsled.

3. Ordnat införande gällande Regionens hjälpmedelsansvar utanför
Regelverket för hjälpmedelsförskrivning
Regelverk för klinik-och behandlingshjälpmedel efterfrågas inom Region
Östergötland. Frågan lyftes även vid förra mötet. Klinik- och behandlingshjälpmedel
ligger inte inom hjälpmedelsrådets och hjälpmedelskonsulternas uppdrag. Frågorna
behöver adresseras centralt. Hälso-och sjukvårdsenhetens ledningsstab är

informerad.
4. Tidplan för revidering av Regelverket för hjälpmedelsförskrivning
Mona Krispinsson bilaga 1 bildspel

Genomgång av plan för kommande revidering av regelverket, se bilaga 1 bildspel.
5.

Samverkansorganisationen 2019 – SVO och LGVO
Mona Krispinsson bilaga 2 bildspel
Information kring samverkansorganisationernas historiska resa samt nuvarande
form. Ny ordförande för samråd vård och omsorg, SVO, den kommande
mandatperioden blir Helena Balthammar, nytt regionråd i hälso-och
sjukvårdsnämnden, HSN.
Ledningsgrupp vård och omsorg, LGVO, har utvecklat sin organisationsstruktur för
att på ett bättre sätt understödja det strategiska arbetet samt implementering av
fattade beslut i hela organisationen- på länsdelsnivå samt lokal nivå.
Utgångspunkten för arbetet är verksamhetsområdena ”Mitt i livet”, ”Att växa upp”
och ”Att åldras”. De länsgemensamma utvecklingsledarna kopplas närmare LGVO
och under ledning av länssamordnaren.
Området hjälpmedel skulle behöva synliggöras i organisationsmodellen. Till
begreppet hjälpmedel diskuteras rehabilitering som är intimt förknippat med
hjälpmedelsområdet.

6. Övrigt
Mötestider 2019
Hjälpmedelsrådet klockan 10:00-12:00 (eftermiddag Styrgrupp Sodexo)
 7 mars
 16 maj
 25 september
 5 december
Länsbrukarrådet klockan 13:30-15:00
 13 mars
 28 maj
 2 oktober
 10 december
Ny Länssamordnare
Camilla Salomonsson är ny länssamordnare, ersätter Mona Krispinsson från och
med den 14 januari 2019. Camilla kommer att vara placerad i Linköpings kommun

Tunga brukare
Tillgång till hjälpmedel för gruppen ”tunga brukare”. Frågan har tidigare ställts till
Sodexo och följs upp på kommande styrgrupp (den 3 december).

Nästa möte
Torsdag den 7 mars 2019 klockan 10-12
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