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Östergötlands kommuner

Minnesanteckningar Hjälpmedelsråd 191205
Tid: kl 10-12 den 5 dec 2019
Plats: Regionhuset Östra sammanträdesrummet, plan 5

Närvarande
Malin Visell (MAR Linköping), Bente Björkman (Hjälpmedelskonsult västra
länsdelen), Helena Druid (Hjälpmedelskonsult centrala länsdelen), Cecilia Holmgren
(Hjälpmedelskonsult östra länsdelen), Erik Eriksson (enhetschef Kommunrehab och
Hemsjukvården Finspång), US), Camilla Salomonsson (Länssamordnare och
ordförande i Hjälpmedelsrådet) Susanna Bargello Högström (enhetschef Rörelse och
hälsa RÖ), Boel Eklund MAR västra länsdelen
Anmält förhinder:
Karin Andersson (verksamhetschef Kommunrehab Linköping) Åsa Widarsson,
(enhetschef Rehabmedicinska kliniken), Mika Levin- Smeds (MAR Norrköping) Anna
Creutz (verksamhetschef Hemsjukvården Motala), Victoria Granath (enhetschef Barnoch ungdomshabiliteringen RÖ)

1. Hjälpmedelsrådets ordförande/ Länssamordnare hälsar alla välkomna och en
presentationsrunda görs.
2. Mötessekreterare
Till sekreterare för dagens möte utses Boel Eklund. Sekreterarskapet rullar i
gruppen, förslag till sekreterare skickas ut i samband med kallelse.
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3. Föregående mötesanteckning och rutin för justering
Mötets rutin för justering är att när anteckningen skickas ut har deltagarna fem
arbetsdagar på sig att lämna synpunkter. Därefter fastställs den. Eventuella
synpunkter på anteckningen skickas till Hjälpmedelsrådets ordförande/
Länssamordnare.
Mötesanteckningar publiceras här:
https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Patientinformation/Hjalpmede
l-och-handikappservice/Hjalpmedelsforskrivning/Hjalpmedelsrad/
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4. Information från SVO och LGVO, se bifogat bildspel.
Information om ledningsstrukturer, mötestider för S13, LGVO och SVO samt
utvecklingsledare.
5. Information från Länsbrukarråd.
Camilla, Bente, Helena och Mika deltog. Utveckling av länsbrukarrådets möten var
bland annat på agendan. Förbättringsförslag är t ex att Länsbrukarrådets möten ska
byggas på olika förutbestämda teman 2020.
Mötet diskuterar hur samskapande kan utvecklas, t ex gjorde HK en inventering
2017 på vilka forum i länet där hjälpmedelsfrågor behandlas. Behov av att jobba
vidare med detta område 2020.
6. Hjälpmedelskonsulterna informerar.
Regelverket är justerat och gäller från 191201. Justering innebär ingen förändring av
huvudmännens ansvar, förtydliganden har gjorts.
HK info har gått ut till chefer och deras ansvar, stort positivt gensvar.
Bente informerar från mötet Nationellt nätverk för Hjälpmedelschefer, SKR. Ett
aktivt nätverk där frågorna om lagar, rutiner på området, regelverk, kostnad,
hjälpmedel/rehabilitering mm avhandlas. Diskussion där kring Riksavtalet för
hjälpmedel, ett omtag kommer att ske. Nätverket har flera arbetsgrupper igång tex:
statistik, digitala arbetssätt, hälsoekonomi, kompetensförsörjning, kartlägga
regelverk på nationell nivå.
Hjälpmedelstransporter för de som har leveranser på röda dagar vid jul och
nyårshelger har förberetts, mer information finns på Hjingis.
HK och Sodexo, rutin för eftermontering av egenvårdsprodukt på förskrivna hjm är
framtagen och finns publicerad på Hjingis och kommuniceras även via
sortimentsgrupp.
Bilanpassningar på förskrivna hjälpmedel tex elrullstolar, diskussioner mellan HK
och Sodexo fortsätter under 2020.
HK har planeringsdagar med Sodexos ledningsgrupp och hjälpmedelsrådgivare som
upplevs givande. Där hanteras förbättrade processer, samverkan och klargörande av
roller.
7. Diskussion om prioriterade frågor för rådet 2020.
Förslag på nya områden: e-hälsolösningar, omvärldsspaning, övergripande
områden/svaga länkar, rehabilitering kopplat till hjälpmedel, förskrivarkompetens
kopplat till patientsäkerhet och ekonomi mm, webbaserad utbildning,
behovsdiskussioner, Lagstiftning/Nationella riktlinjer kopplat till hjälpmedel, fånga
och förstå verksamhetens behov, koppling till universitetet, revidering av
regelverket? Se också bifogat foto.
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Fundera på till nästa möte: Prioritera vilka områden som Hjälpmedelsrådet ska
behandla under 2020, beakta kvalitet och tid.
8. Mötestider 2020
Mötestider anpassas till styrgruppstider 2020, för att ligga på samma dag.
Mötestider fastställs på styrgruppsmötet i eftermiddag.
9. Övriga frågor
a. Skrivelse från PRO om rollatorer, bifogas.
b. 12 december, möte i RÖ råd RRFF. Helena Druid, Helena Balthammar
(ordförande SVO), Nhela Ali (kommunpolitiker i SVO/Valdemarsvik) och
Stina Öberg (Hälso- och sjukvårdsstrateg) deltar. Camilla har förhinder.

