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Minnesanteckningar Hjälpmedelsråd 190925
Tid och plats: den 25:e september kl 10-12. Regionhuset, västra 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), Åsa Widarsson, (enhetschef Rehabmedicinska kliniken,
US), Camilla Salomonsson (Länssamordnare och ordförande i Hjälpmedelsrådet)
Susanna Bargello Högström (enhetschef Rörelse och hälsa RÖ), Boel Eklund MAR
västra länsdelen, Mika Levin- Smeds (MAR Norrköping) Anna Creutz (
verksamhetschef Hemsjukvården Motala).
Anmält förhinder:
Karin Andersson (verksamhetschef Kommunrehab Linköping)
Victoria Granath (enhetschef Barn- och ungdomshabiliteringen RÖ)
Agenda

1. Hjälpmedelsrådets ordförande/ Länssamordnare hälsar alla välkomna och ger en
kort bakgrund om hjälpmedelsrådets uppdrag och funktion samt ansvar och mandat
för rådets medlemmar.
2. Mötessekreterare
Till sekreterare för dagens möte utses Malin Visell. 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. 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
SVO är ett politiskt samråd för vård och omsorg. I SVO beslutas t ex om
rekommendationer till huvudmännen om politiska överenskommelser och om
revidering av regelverk för hjälpmedelsförskrivning när det är aktuellt.
Just nu är Nära vård, e-hälsa och insatser för barn och unga sakområden som ges
särskilt fokus.
LGVO är den länsgemensamma tjänstemannaledning som bereder ärenden inför
beslut i SVO. LGVO arbetar 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.
Rekrytering av utvecklingsledare under LGVO pågår, liksom en översyn av alla
länsdelssamråd. Funktionen Länssamordnare ingår i arbetsutskotten för såväl SVO
som LGVO, därmed finns en tydlig länk mellan hjälpmedelsrådet, SVO och LGVO.
När det gäller rekrytering av utvecklingsledare har sökunderlaget varit bra och
intervjuer pågår. Det kommer bli åtta utvecklingsledare med halvtidsuppdrag (fyra
från kommun och fyra från region) som i parkonstellationer kommun/region arbetar
med uppdrag från LGVO inom områdena att växa upp, mitt i livet, att åldras
respektive nära vård. När det gäller området rehabilitering och hjälpmedel kommer
det inte finnas något separat uppdrag för detta utan det ska innefattas i de fyra
ovanstående grupperna.
Vidare informerar Länssamordnare om hur de politiska beslutsprocesserna fungerar
och vikten av att arbetet följer den strukturen för att förebygga att olika praxis bildas
över länet.
I mitten av oktober håller LGVO ett internat för att planera inför det kommande
året.
5. Information från Länsbrukarråd
Tidplanen för Länsbrukarrådet möten har förändrats för att skapa förutsättningar för
reellt inflytande. Nu arbetar Länsbrukarrådet med att planera inför 2020.
Avslutningsvis informerades om en skrivelse från Funktionsrätt Östergötland till
Region Östergötland avseende en fritidsbank för hjälpmedel, relaterat till Sätt
Östergötland i rörelse. I skrivelsen föreslår Funktionsrätt Östergötland att Region
Östergötland tar initiativ till ett projekt i syfte att förbättra förutsättningarna för
fysisk aktivitet genom att låna ut fritidshjälpmedel för att utöva fritidsaktivitet,
hobby eller sport. SVO´s arbetsutskott och Länssamordnare fortsätter dialogen med
Funktionsrätt Östergötland.
6. Hjälpmedelskonsulterna informerar
a. Beslutspunkt: Justering av regelverk.
Länssamordnare ger en kort beskrivning av beslutsprocessen gällande
regelverket samt förtydligar att det i nuläget endast avser en redaktionell
justering avseende lagstiftning, förtydliganden, faktafel, länkar etcetera.
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Genomgång av utskickat förslag till justering leder till att mötet ställer sig
bakom förslagen. Hjälpmedelskonsulterna tar ansvar för att publicera
uppdaterat regelverk och sprida information enligt etablerad praxis.
b. Rapport från Nationella hjälpmedelskonferensen
Flyttas till nästkommandemöte.
7. Övriga frågor
Det har framkommit att förskrivare känner sig osäkra i hur man gör en
självständig bedömning av patientens behov. Det är vanligt att patienter är
pålästa om vilka hjälpmedel som finns att tillgå och vad de önskar att få
förskrivet vilket ställer krav på att den legitimerade personalen är trygg i sin
yrkesroll. Mötet konstaterar att det är verksamhetschefens ansvar att leda och
fördela arbetet.

Nästa möte, 5 december kl 10-12 i Östra sammanträdesrummet, plan 5 i
regionhuset
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Justeras

Malin Visell

Camilla Salomonsson

