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1. Verksamhetschef HMC hälsar alla välkomna. Dagordningen godkännes. 
 
Beredningsärenden 
 

2. Ordnat införande har inkommit om önskemål om toalettsits med lyftfunktion som 
förskrivningsbart hjälpmedel. Förslag: ta in som förskrivningsbart hjälpmedel till de vårdtagare 
som blir helt självständiga med hjälp av detta hjälpmedel. Beredningsgruppen anser att man 
behöver diskutera detta mer inom varje enhet, ärendet tas upp vid nästa möte. 
 
Samverkanspunkter 
 

3. Ekonomi: Controller HMC. Prisjustering har gjorts gällande ISO-kod 091203 Flyttbara 
toalettstolar. Ekonomin redovisas, fakturerat till och med augusti 2021. 
 

4. Höftskyddsbyxa som hjälpmedel – Hjälpmedelscenter sammankallar arbetsgrupp. 
 

5. Utvärdering sommar 2021 HMC: Beredningsgruppen är överens om att sommaren har fungerat 
bra från HMC´s sida.  

 
6. Dokument på nätet: När ni hämtar ett dokument, tex anvisningar, uppdatera sidan. 

 
7. Ordnat införande; arbete påbörjat kring fallskyddsmatta och påskjutsmotor. Inkomna ärenden: 

nacktraktionsutrusning, trehjulig elcykel, schampikudde, kvalsterskyddade sängkläder, elrullstol 
lättvikt (är en sortimentsfråga, tas till referensgruppen). 

 
8. Utbyte av individmärkt hjälpmedel i samband med reparation – ny rutin, återfinns i 

förskrivarhandboken. 
 

9. Stora leveransproblem globalt gällande hjälpmedel på grund av råvarubrist och transportproblem. 
Många hjälpmedelsleverantörer flaggar för att det kan pågå under lång tid. Information finns i 
webSesam Förskrivare måste höra av sig till kundtjänst/konsulent när en vårdtagare inte längre 
kan vänta.  

 
10. Om- och tillbyggnad HMC är i slutskedet.  

 
11. Kommande upphandlingar och avtalsstarter: manuella rullstolar och kognition 1 november, 

drivaggregat till manuella rullstol 1 december. Förstorande videosystem och daisyspelare klart 
sommar 2022, träningshjälpmedel och andningshjälpmedel står sedan på tur.  

 
12. MDR- utbildning/information till vårdverksamheterna kommer under hösten. 

 
13. Utbildningar, Handläggare går igenom utbildningar och deltagare våren 2021. Verksamhetschef 

vill att gruppen funderar på hur HMC ska hålla utbildningar i framtiden, digitalt, fysiskt. Skicka in 
dessa önskemål.  

 
14. Avvikelser: Var noga med att välja rätt klassificering och kategori. 
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15. Övrigt 

Karlskrona kommun önskar att droppställningar kan levereras direkt hem till vårdtagare istället 
för till delförråd, det är inga problem, ange leveransadress vid orderläggning.  
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