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Camilla Salomonsson
Länssamordnare vård och omsorg
070-67 01 57

2019-05-06

MA Hjälpmedelsråd 190307
Tid och plats: den 7 mars kl 10-12. Regionhuset, västra sammanträdesrummet, plan 5.
Närvarande:
Boel Eklund (MAR väster), Malin Visell (MAR centrala), Marie Donlau (MAR öster,
dagens sekreterare), Bente Björkman (Hjälpmedelskonsult västra länsdelen), Helena
Druid (Hjälpmedelskonsult centrala länsdelen), Cecilia Holmgren (Hjälpmedelskonsult
östra länsdelen), Victoria Granath (enhetschef barn- och ungdomshabilitering RÖ),
Karin Andersson (chef Kommunrehab Linköping), Anna Creutz (chef hemsjukvård
väster) samt Camilla Salomonsson (Länssamordnare och ordförande i
Hjälpmedelsrådet)
Anmält förhinder:
Erika Källman-Lindström (Finspång), Marie Samuelsson (Rehabmedicinska klinken,
US), Marie Pernhage Billenius (Rehab Väst)

Agenda

1. Hjälpmedelsrådets nya ordförande Camilla Salomonsson hälsar alla varmt
välkomna. Därefter följer en kort presentationsrunda.

2. Föregående mötesanteckning och rutin för justering
Beslut: Föregående mötesanteckning (181118) godkänns.

LKPG2300, v2.1, 2016-02-17

Mötet beslutar om rutin för justering av anteckningar. När anteckningen skickas ut
har deltagarna fem dagar på sig att lämna synpunkter. Därefter fastställs den. Ev.
synpunkter på anteckningen skickas till Camilla.
Mötesanteckningar publiceras här:
https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/pages/240152/181129%20Mötesanteck
ningar%20Hjälpmedelsråd.pdf
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3. Information från SVO och LGVO (Camilla)
SVO är ett politiskt samråd för vård och omsorg. En ny mandatperiod startade vid
årsskiftet och SVO har flera nya politiker. I SVO beslutas t ex om politiska
överenskommelser och om revidering av regelverk för hjälpmedelsförskrivning när
det är aktuellt. (SVO fattar beslut om rekommendation till huvudmännen, sedan
fattas de formella besluten hos varje huvudman. Arbetssättet fungerar bra.) En
aktuell fråga just nu är att tydliggöra att det inte finns någon SVO rekommendation
till huvudmännen att fatta beslut om revidering av regelverket för hjälpmedel.
LGVO är den länsgemensamma tjänstemannaledning som har till uppgift att bland
annat bereda ärenden inför SVO. LGVO arbetar just nu med att förtydliga och
förstärka den länsgemensamma ledningen och styrningen. Varje medlem av LGVO
ingår i någon av grupperna; att växa upp/mitt i livet/att åldras/e-hälsa/nära
vård/FOU och kompetensförsörjning. Planering för rekrytering av utvecklingsledare
pågår, liksom en översyn av alla länsdelssamråd. Mötets medlemmar uppmanas att
bidra i respektive länsdels arbete med remissyttrande avseende ny samrådsstruktur.
Funktionen Länssamordnare ingår i sekretariatet för både SVO och LGVO, därmed
finns en tydlig länkning mellan hjälpmedelsrådet och både SVO och LGVO.

4. Information om regelverk för hjälpmedelsförskrivning
På nästa SVO-möte deltar hjälpmedelskonsulterna för att sprida kunskap om
kvalitetsorganisationen i Östergötland. På mötet kommer SVO även att
tydliggörande beslutsordningen för revidering av regelverket, eftersom det har varit
otydligt.
Det finns i dagsläget inga politiska beslut om revidering av regelverk för
hjälpmedel. LGVO har inte heller beslutat om någon revidering. SVO-mötet
kommer att förtydliga det nuläget och tydliggöra att tjänstemannaorganisationen
förväntas signalera när det behövs revidering av regelverket.
Mötet diskuterar hur hjälpmedelsrådets arbete kan förbättras för att bidra till ökad
tydlighet och återkommer till det på kommande möten.
5. Hjälpmedelskonsulterna (HK) informerar (Helena, Cecilia och Bente)
a. Redaktionell justering av regelverk angående sittgrupp barn
Beslut: Mötet ställer sig bakom att HK gör redaktionella justeringar angående
sittgrupp för barn. Detta gäller redan för vuxna. Ingen betydelse kostnadsmässigt,
syftet är att underlätta för förskrivare.
b. Information planering kommande redaktionella justeringar
Beslut: Till nästa hjälpmedelsråd, den 16 maj, sammanställer HK de synpunkter som
framkommit från förskrivare och andra och tar med till mötet för diskussion.
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c. Information broschyrer på olika språk
HK ser över broschyrer och gör generella uppdatering för att säkerställa aktuell
information. Ny översättning till dari planeras.
d. Information status part regionstab för klinikhjälpmedel (jfr tidigare
mötesanteckningar)
Kunskaperna om vad som är klinikhjälpmedel behöver ökas och samtidigt saknas ett
gemensamt regelverk för klinikhjälpmedel. Gränssnittet mellan personligt
förskrivna hjälpmedel och klinikhjälpmedel behöver också tydliggöras. Arbete
pågår, särskild arbetsgrupp etableras.
e. Ansökningsblankett förskrivningsrätt
Ansökningsblanketten för förskrivningsrätt har uppdaterats. Nu finns en ruta för att
skriva i att legitimation finns. Det bidrar till kvalitetssäkring.
f. Övrigt
Ökade olyckor med Permobil har uppmärksammats i olika tidningsartiklar. HK har
stämt av med Sodexo: Tre avvikelser på senaste tre åren med förskrivna elrullstolar.

6. Inför Länsbrukarråd
Camilla informerar om att mötestiderna för Länsbrukarrådet kommer att ändras.
Möten flyttas så att de ligger före styrgrupp och Hjälpmedelsråd. Det ger bättre
beslutsprocess och reell möjlighet för brukarorganisationerna att ge input. Mötet
ställer sig positivt till förändringen.

7. Planering 2019. Strategiskt viktiga frågor, omvärldsspaning och
gemensam kunskapsinhämtning (alla)
Mötet diskuterar framtida utmaningar där gemensam strategi behövs, bland annat med
koppling till nya medicinska behov och hur de kan mötas.
a) Arbetet med Nära vård väntas visa att digitala hjälpmedel bli en viktig del, där
finns en tydlig koppling till Hjälpmedelsrådets arbete.
b) Kognitionshjälpmedel är ett område där nya behov kan förväntas bli tydliga
c) Samband mellan rehabilitering och hjälpmedel behöver stärkas.
d) Att fånga upp nya metoder, prioriterade grupper som i andra hand kan påverka
hjälpmedelsbehov.
e) Demografisk utveckling och hjälpmedelsbehov -hur möter vi på bästa sätt?
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Arbetsformer
Mötet diskuterar hur Hjälpmedelsrådets arbete kan förbättras. Vikten av att skapa en
tydligare struktur för gemensam kunskapsuppbyggnad betonades. Ärendeberedningen
behöver också tydliggöras, t ex avseende justering kontra revidering.
Mötesanteckningar behöver standardiseras och på ett tydligare sätt dokumentera de
strategiska frågorna.
Beslut: Vid nästa möte fortsätter dialogen.
Mötet beslutar att sekreterarskapet ska alternera i gruppen och att Camilla tydliggör
turordningen inför respektive möte.

8. Övriga frågor
En s.k. hård Brexit kan påverka hjälpmedelsområdet och medicinsk teknik.
Som förberedelse inför bristsituationer som t.ex. en hård Brexit kan följande metod
användas:
1. Vårdgivaren identifierar tillsammans med berörd klinisk personal vilka utrustningar
och produkter som är kritiska för verksamheten.
2. Om tillverkaren finns utanför EU med auktoriserad representant i Storbritannien, har
produkten tillverkad inom Storbritannien, eller har följande koder för anmält organ vid
CE-märket 0086, 0088, 0120 eller 0843, bör leverantören kontaktas med frågan om
produkten kommer påverkas och på vilket sätt. Informationen ovan finns på produkten
eller förpackningen så detta bör en enskild vårdgivare själv kunna kontrollera.
https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Medicinteknik---ny-lagstiftning/Brexit--Medicintekniska-produkter/
Beslut: Mötet beslutar att lyfta frågan med hjälpmedelsleverantören på eftermiddagens
styrgruppsmöte, för att säkerställa att leverantören har beredskap att hantera en ev hård
Brexit så att det inte påverkar brukare/kunder.

9. Nästa möte 16 maj.

