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Minnesanteckningar Hjälpmedelsråd 190516
Tid och plats: den 15:e maj kl 10-12. Regionhuset, västra sammanträdesrummet,
plan 5.
Närvarande:
Malin Visell (MAR centrala), Bente Björkman (Hjälpmedelskonsult västra länsdelen),
Helena Druid (Hjälpmedelskonsult centrala länsdelen), Cecilia Holmgren
(Hjälpmedelskonsult östra länsdelen), Victoria Granath (enhetschef barn- och
ungdomshabilitering RÖ), Erika Källman-Lindström (Finspång), Marie Samuelsson
(enhetschef Rehabmedicinska kliniken, US) samt Camilla Salomonsson
(Länssamordnare och ordförande i Hjälpmedelsrådet)
Anmält förhinder:
Marie Pernhage Billenius (enhetschef Rehab Väst), Boel Eklund (MAR väster), Marie
Donlau (MAR öster, har slutat, ersättare skall utses), Karin Andersson (chef
Kommunrehab Linköping), Anna Creutz (verksamhetschef hemsjukvården Motala)

Agenda

1. Hjälpmedelsrådets ordförande Camilla Salomonsson hälsar alla välkomna. Camilla
informerar att Marie Donlau MAR Norrköping har slutat sin tjänst och kommer att
ersättas i det länsgemensamma Hjälpmedelsrådet.

2. Mötessekreterare
Till sekreterare för dagens möte utses Helena Druid. 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 dagar
på sig att lämna synpunkter. Därefter fastställs den.
Ev. synpunkter på anteckningen skickas till Camilla.
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 (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.
Aktuellt just nu i SVO är att fastställa arbetsplan för perioden 2019-2020.
Prioriterade områden är Nära vård, ehälsa och insatser för barn och unga.
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. Funktionen Länssamordnare ingår
i sekretariatet för både SVO och LGVO, därmed finns en tydlig länkning mellan
hjälpmedelsrådet och både SVO och LGVO.
5. Hjälpmedelskonsulterna (HK) informerar (Helena, Cecilia och Bente)
a. Redaktionell justering av regelverk, nulägesrapport.
En sammanställning av inkomna förslag samt andra nödvändiga justeringar
pågår. Kommer troligen att kunna presenteras vid första mötet i
Hjälpmedelsrådet efter sommaren.
b. Lägesrapport Regionens arbete med ”ordnat införande av
klinik/behandlingshjälpmedel”.
Det pågår ett regioninternt utvecklingsarbete som verkställs av centrum för
verksamhetsstöd och utveckling (CVU) i regionen. HK har träffat aktuella
handläggare för en kunskapsöverföring och för att svara på ett antal
intervjufrågor. Ytterligare ett möte är inplanerat till 28:e maj.
c. Information SVO möte 190329, då HK var inbjudna för att presentera och ge
kunskap om länets hjälpmedelsorganisation och regelverk för
hjälpmedelsförskrivning. Därefter följde dialog om kommande utmaningar,
utvecklingsbehov mm på området. Bra dialog med intresserade politiker.

6. Länsbrukarråd
Camilla informerar om att mötestiderna för Länsbrukarrådet är ändrade. Möten
flyttas så att de ligger före möten i Hjälpmedelsrådet. Det ger bättre beslutsprocess
och reell möjlighet för brukarorganisationerna att ge input.
Mötet diskuterade olika sätt att möjliggöra samskapande och beslutade att
återkomma till frågan på kommande möten.
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7. Övriga frågor
Andningshjälpmedel, fråga lyft av Marie Samuelsson
I nuläget har uppstått olika hantering kring hantering/förskrivning av
andningshjälpmedlen inhalatorer, PEP/RMT-utrustning på olika enheter/kliniker.
Budgeten för dessa ligger sedan många år tillbaka på Lungmed klin/Medicin klinikerna
i länet för personer över 18 år, för barn under 18 år ligger budget på Barnklinikerna i
länet. Förskrivningsanvisningar och ansökningsblanketter avseende förskrivningsrätt
finns i dagsläget på webbsidan om hjälpmedel som Hjälpmedelskonsulterna
administrerar på Regionens hemsida. I framtiden bör dessa finnas i en regiongemensam
”portal” kring behandlings-/klinikhjälpmedel.
Beslut: Hjälpmedelsrådet agerar inte vidare i frågan. Finns oklarheter i hantering får det
hanteras internt i RÖ.
Behov av Pumpstövlar för ödembehandling, fråga lyft av Marie Samuelsson.
Ansvariga vid Hudklinken som tagit fram underlag avseende behov/ brukargrupp och
evidens undrar hur och när ett beslut kan fattas.
Beslut: Hjälpmedelsrådet ser att frågan måste lyftas regioninternt och i den nya
organisation/struktur som CVU´s uppdrag avser (jfr pkt 5b), dvs i den framtida
organisationen för ett ordnat införande av nya behov/hjälpmedel inom Region
Östergötland. CVU har i uppdrag att ta fram ett förslag till jan 2020.

Ersättning förkomna hjälpmedel i sluten vård, fråga lyft av HK.
Det är ett återkommande problem att hjälpmedel försvinner vid vård i sluten vård. Ett
annat problem är att hjälpmedel förskrivs på sjukhuset men som vid hemgång inte följer
med patient. I båda dessa fall behöver hyran för aktuellt hjälpmedel avslutas och
restvärde betalas av folkbokförd kommun. HK försöker i förekommande fall få en
fakturaadress hos ansvarig enhet i Regionen. Önskemål finns om en central
fakturaadress/konto för dessa ärenden. Rådet diskuterar frågan och man kommer fram
till att en central fakturahantering inte ger incitament för kliniker/mottagningar att
hantera personligt förskriva hjälpmedel på ett bättre och mer kvalitetssäkert sätt.
Beslut: Avvikelser ska adresseras till senast vårdande enhet när hjälpmedel
förkommer/försvinner. Utifrån dessa avvikelser kan sedan frekvens och mönster
analyseras. Ett förslag till länsgemensam rutin tas fram i samråd mellan HK och
Camilla och presenteras på Hjälpmedelsrådet senare under året.

Skrivelse om fritidshjälpmedel, Camilla Salomonsson informerar att
Funktionsrätt Östergötland har inkommit med en skrivelse om att på bättre sätt
tillgodose behov av fritidshjälpmedel. Skrivelsen kommer att besvaras av
regionpolitiker under juni månad.
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8. Nästa möte, 25 september kl 10-12 i Östra sammanträdesrummet, plan 5 i
regionhuset

2019-05-17

Justeras

Helena Druid

Camilla Salomonsson

