Hjälpmedelsråd 180308
Närvarande
Bo Lunden, Helena Druid, Karin, Maria Pernhage, Victoria, Erika, Cecilia, Gunilla Karlsson, Marie
Donlau, Mona Krispisson och Boel Eklund

Ordförande för mötet hälsar alla välkomna. Dagens sekreterare är Boel
Eklund.

Minnesanteckningarna från förra mötet godkänns.
Laget runt
Motala kommun har startat ett nytt team för Trygg hemgång i samband med nya lagstiftningen om
utskrivning från slutenvården. I väster har det har varit två möten mellan rehab i kommunerna och i
slutenvården på LiM och samarbetet och de nya arbetssätten har förbättrats.
MAR Jobbar mycket med nya lagstiftningen vid utskrivning från slutenvården i den
länsövergripande processledningsgruppen Där noteras att det ser olika ut över länet hur långt man
kommit med det nya arbetssättet.
Sodexo har märkt av en liten ökning av beställda hjälpmedel sedan den 15 januari. Fler order läggs
även klockan 14.55 och då har Sodexo svårt att hinna med leverans till dagen därpå.
Linköpings kommun omorganiserar både i nämnder och i hälso- och sjukvårdsorganisationer. En
funktion som biträdande verksamhetschef för kommunrehab ska inrättas.

Nya lagstiftningen är det man jobbat mest med i Rehab Väst senaste tiden. Tre nya verksamhetschefer
har tillträtt inom Regionens rehaborganisationer senaste året : i väster Therese Johansson,i centrala
Pernilla Hjernvall Hint, NiF Kerstin Ohlsson och i öster Lena Thörnfeldt.
Habiliteringen har kontinuerliga utmaningar, ffa samverkan med vissa specialistmottagningar som
har svårt att klara operationer i länet. Därför opereras patienter i tex Jönköping. Det medför större
utmaningar med hjälpmedelsförsörjning efter hemgång.
Finspång jobbar också mycket med nya lagstiftningen och riktlinjer. Problem med Meddix,
biståndshandläggning och planeringsmöten upplevs svårare på sjukhus och väldigt få SIP:ar.
upprättas.
Problem med information och hjälpmedel från akuten, AVA och GAVA på ViN. Är inte ett nytt
problem och är inte kopplat till nya lagstiftningen. Mycket diskussioner med Regionen angående
förbättring av förskrivning av AD-madrasser
Hjälpmedelsområdet för konsulterna i öster fungerar bra. De jobbar nu med introduktion av en ny
hjälpmedelskonsult eftersom nuvarande hjälpmedelskonsult slutar till sommaren .

Patientsäkerhetsdialog i Norrköping. Det jobbas det mycket med den nya lagstiftningen även i
Norrköping, upplevelsen är att det börjar lugna sig lite. Det finns förbättringspotential på
hjälpmedelsområdet och de egna rutinerna i Norrköpings kommun. Norrköping äger mycket
hjälpmedel och mycket grundutrustning, det är ett stort arbetsområde.

Brukarorganisationerna är aktiva i dialogen med Hjälpmedelsrådets representanter i
Länsbrukarrådet om hur brukarmedverkan ska utvecklas. Brukarorganisationerna uppmanas att
komma in med synpunkter på nya behov som sjukvårdshuvudmännen bör tillgodose och vilka gamla
behov som inte längre bör vara sjukvårdshuvudmännens ansvar att tillgodose och synpunkter på vad
om kan betraktas som egenansvar, inför revidering av Regelverket för Hjälpmedelsförskrivning 2019.
Inför prioriteringsarbetet av behov ska även Länsbrukarrådet delta på ett aktivt sätt tillsammans med
Hjälpmedelsrådet.

Hjälpmedelkonsulterna informerar
Det finns en ny rapport utgiven av Socialstyrelsen ”Uppföljning av patientlagen kopplat till
hjälpmedel” 2017-12-12. Går att beställa, länk till socialstyrelen se nedan. Enligt utredningen har 17%
av förskrivarna genomgått Socialstyrelsens webbaserade förskrivarutbildning.
Inga sjukvårdshuvudmän har sett stora kostnadsökningar pga ” Friare val av hjälpmedel”.
Hjälpmedelsförskrivning över länsgränserna varierar över landet. Riksavtalet omfattar inte
kommunerna i dagsläget. Tas upp på nästa hjälpmedelsråd.
Hjälpmedelskonsulterna har varit på SVO:s arbetsutskott för dialog med politiken om Hjälpmedel
och Regelverket. Många frågor om hjälpmedel kommer till förtroendevalda inom Region
Östergötland trots att det största hjälpmedelsansvaret sedan hemsjukvårdsreformen åligger
kommunerna. Vanliga frågor handlar om individärenden och missnöje att inte
sjukvårdshuvudmannen tillgodoser önskemål om personligt förskrivna hjälpmedel som inte är
beslutade enligt Regelverket för hjälpmedelsförskrivning. Frågor som ofta återkommer är önskemål
om dubbelförskrivning av rollator och skoter.
Östergötlands struktur för hjälpmedelsfrågor är framgångsrikt och ett av de få län (enda län?) som
har ett länsövergripande gemensamt Regelverk för både kommunerna och landstinget/regionen.
SVO Au önskar kunskap om den nationella prioriteringsordningen någon gång under nästa år.
Ett problem med representationen i Länsbrukarrådet är att alla grupper av patienter/brukare inte
kan göra sin röst hörd eftersom de inte är organiserade i brukarorganisationer eller av andra
anledningar inte deltar i Länsbrukarrådet.

Inför länsbrukarrådet 20 mars
Punkter att ta upp:



Hur få in synpunkter tex från grupperna psykiatri, barn och ungdomar med kognitiva
funktionshinder och rörelsehinder, saknas representation från några grupper?
Hur sprids informationen från länsbrukarrådet och hur inhämtas informationen till
hjälpmedelsrådet?

Övriga frågor
Rullstol och färdtjänst
Victoria tar upp frågan om rullstol och färdtjänst. I Östergötland är rekommendation ej nackstöd pga
av rullstolarna ej är krocktestade med nackstöd. Varje kommun i Östergötland upphandlar färdtjänst

för sig. Rapport om säkerhet i färdtjänst finns i Linköpings kommun Charlotte Holmgren, enhetschef
särskilt kollektivtrafik. HAB har möte planerat med Linköpings kommun angående detta. Finns
möjlighet att göra gemensam kravspecifikation för upphandling av färdtjänst i länets alla 13
kommuner för att ha möjlighet till ett länsövergripande regelverk? En fråga att ta med till
länsbrukarrådet, MAR-nätverket och LGVO.

Temakonferens 27 april
Vårens tema blir Funktionsnedsättning: Hälsa och delaktighet. Särskilt önskemål från
förtroendevalda om information från habiliteringen och hjälpmedel. Inbjudan kommer, heldag kl 9 –
15 på Konsert och kongress i Linköping.

Avgifter
Frågan om avgiftsfrihet för patienter över 85 år diskuteras och kommunernas ställningstagande kring
avgiftsfrihet.
Motala kommuns tolkning av hälso- och sjukvårdslagen är att avgiftsfriheten endast avser
landstingets/regionenens patienter.

Informationsblad angående hjälpmedel
Dessa blad finns idag översatta på sju språk men behöver revideras. Hjälpmedelskonsulterna
undersöker behovet och tar tillbaka frågan till Hjälpmedelsrådet för beslut.

Hjälpmedelskatalogen.se
Ingen i Hjälpmedelsrådet känner igen detta. Östergötland samverkar med 1177.se

Till nästa möte 24 maj
Hjälpmedelsrådet bjuder in patientnämndens Mona Ahlberg och processledare för projektet
samordnad vård och omsorgsplaneringen Camilla Salomonsson.
Läs sammanfattningen av uppföljning av patientlagen inom hjälpmedelsområdet.
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2017/2017-12-12

