
Minnesanteckningar Beredningsgrupp för Samverkansnämnden i Blekinge, 
Hjälpmedelscenter. 

Datum: Tid: Plats: 

2021-05-25 13.00 – 15.30 TEAMS 

Verksamhetschef HMC välkomnar till mötet och förtydligar tillagda punkter, samt frågar om 
det finns ytterligare. Informerar om att samverkansnämndens protokoll finns på: 
https://regionblekinge.se/halsa-och-vard/for-vardgivare/hjalpmedelscenter.html 

 

1 Godkännande av dagordning   

2 Föregående minnesanteckningar –    

3 Beredningsärende: Konsumentprodukter – I samband med att MDR införs har HMC 
arbetat med att tydliggöra hantering av konsumentprodukter som hjälpmedel. 
Skillnaderna är stora och ansvaret mycket större både för patient, förskrivare och 
HMC. Utifrån tolkning av MDR kan två scenarier ses;  

1. konsumentprodukter faller inte inom ramen för MDR och hanteras som tidigare 
eller  

2. Hjälpmedelscenter anses vara tillverkare av de produkter som inte är klassade enligt 
MDR men används som förskrivningsbart hjälpmedel enligt HoS.   

Förslag till samverkansnämnden att ta beslut att om MDR klassad produkt finns 
tillgänglig ska denna i första hand förskrivas. Om MDR klassad produkt ej finns 
tillgänglig ska det i Blekinge fortsätta vara möjligt att förskriva konsumentprodukt 
efter erforderlig riskbedömning och att nyttan överväger riskerna.  Ronneby kommun 
påpekar vikten av tydligt förskrivarstöd så att det framgår vad som ska göras och på 
vilka produkter.    

4 Beredningsärende: Appar som hjälpmedel - Appar finns som hjälpmedel ffa inom 
kommunikation och kognition, men börjar även förekomma inom fler 
produktområden, tex för att övervaka eller styra andra hjälpmedel. Inom kognition får 
vårdtagaren appen förskriven som hjälpmedel och får själv stå för bärande enhet tex 
telefon eller surfplatta, inom kommunikation får man app installerad i tex en 
surfplatta. Fler appar finns på marknaden och ett tydligare regelverk om vilka som ska 
vara förskrivningsbara krävs och mer samsyn oavsett produktområde. Det är viktigt att 
appen levererar kvalitet och att den finns kvar på marknaden med support över tid.  I 
utredningen kommer även barnperspektivet tydliggöras innan det går upp till 
Samverkansnämnden. Återkoppling på förslag önskas innan 8 juni.  
  

 Samverkansärende    

https://regionblekinge.se/halsa-och-vard/for-vardgivare/hjalpmedelscenter.html


5 Ekonomi – Controller HMC har skickat underlag till gruppen, kort genomgång, inga 
större förändringar 2021 jämfört med samma tidsperiod 2020. 
    

6 Anvisningar – hur kan förskrivare vara delaktiga – Habiliteringen undrar hur 
förändringar i anvisningar kommuniceras ut och hur förskrivare blir delaktiga. Samtliga 
anvisningar som har större förändringar går via beredningsgrupp för beslut i 
samverkansnämnd. Mindre förändringar kommuniceras inte ut. Förskrivare är 
delaktiga genom referensgrupp och ofta behålls referensgrupp från upphandling till 
arbete även med anvisningar.  Habiliteringen påpekar att när anvisningarna hämtas via 
Regionens hemsida kommer inte den aktuella versionen upp. HMC kollar upp och 
återkopplar svar.    

7 Sommar 2021 – Verksamhetschef HMC informerar att planeringen för sommaren 2021 
är som föregående år. Riskanalys är gjord och strategier finns för att hantera större 
frånvaro pga. sjukdom och/eller vaccineringsbiverkningar. Personal med 
patientkontakt är vaccinerade med dos 1, konsulenter arbetar med rådgivning & stöd 
och inga planerade utprovningar, beredskap för ev. helgberedskap finns, ny tvätt 
kabinett kommer i v 26.    

8 Arbetstekniska hjälpmedel, kostnadsfördelning – Återkoppling från 
verksamhetsgrupp äldre Gruppen är eniga om att Hemsjukvårdsavtalet gäller och att 
tolkningen är att förskrivaransvaret och kostnadsansvaret alltid följs åt. När en person 
får insatser från tex rehabilitering/habilitering så tillfaller förskrivaransvaret och 
kostnaden dem, annars lämnas förskrivaransvar och kostnad över till primärvård eller 
kommun.  

9 Ordnat införande – lägesrapport 

Klara för nämnden: Tyngdtäcke 

Under arbete: Fallskyddsmatta, Toalettsits med uppresningsfunktion, 
Handcykel/Påhängsmotor med styre för manuell rullstol 

Pausade i väntan på besked: Tyngdfilt, avvaktar utveckling kring tyngdtäcke, 
Penngrepp Easyhold, avvaktar egenvårdsproduktgruppen, Inspelningspenna, avvaktar 
beslut kring konsumentprodukter.  

Inkomna men ännu ej påbörjade: Medicinpåminnare, Filtstöd, App Picture my life, 
Trehjulig elcykel   

10 Förslag på höftbyxa som hjälpmedel Kommunerna önskar att höftskyddsbyxa blir ett 
förskrivningsbart hjälpmedel genom Samverkansnämnden istället för, som idag, 
genom kommunerna själva. HMC återkommer med förslag på arbetsgrupp för att 
arbeta fram underlag till beslut i Samverkansnämnden, inklusive anvisningar.     

11 Leveransproblem globalt - Stora utmaningar i omvärlden gällande kapacitetsbrist med  
containertransporter mellan världsdelar samt en stor råmaterialbrist inom områdena 
plats, metaller och elektroniska komponenter.  Anledningen är den tidigare nergången 



i produktion till en nu kraftigt ökad efterfråga samt att många industrier nu bygger upp 
lager. Våra leverantörer är mycket hårt drabbade av detta och har stora problem att 
leverera hjälpmedel till oss. Vi gör allt vi kan för att det inte ska drabba våra 
vårdtagare men vissa hjälpmedel kan bli omöjliga att få tag i. Problemet förväntas 
kvarstå till minst under hela sommaren.  

 
 
12 Om- och tillbyggnad HMC - Verksamhetschef HMC informerar om om- och tillbygget 

som pågår på HMC.     

13 Kommande upphandlingar och avtalsstarter – hjälpmedelshandläggare informerar 
om de avtalsstarter som varit under våren. Kommande avtalsstarter: 1 juni sängar, 
scootrar och vita käppar. Under hösten avtalsstart elrullstolar, manuella rullstolar och 
kognitiva/sinnesstimulerande hjälpmedel samt drivaggregat. Hjälpmedelshandläggare 
har skickat ut förfrågan om referensgrupper. 

14 MDR – Imorgon, 26 maj 2021 blir MDR gällande och alla medicintekniska produkter 
kommer från och med då att märkas enligt MDR och de kraven som lagen ställer. För 
alla som levererar hjälpmedel (HMC, förskrivande verksamheter) gäller nu 
distributörsrollen och spårbarheten spelar en viktig roll. För HMC gäller även andra, 
skärpta krav på specialanpassningar. Bland annat måste Region Blekinge ha en 
regulatoriskt ansvarig person utsedd för att utföra specialanpassningar. HMC har 
mycket fokus just nu på att säkerställa att lagen efterföljs. Samtliga i 
beredningsgruppen önskar någon form av sammanhållen utbildning eller 
informationstillfälle om vad som gäller för just dem. HMC tar med sig det i sina MDR 
förberedelser och återkommer med förslag på upplägg.  
   

15 Mötesfrekvens – Frågor Beredningsgruppens möte är anpassade efter nämndens 
möte vilket ibland ger oregelbundna möten över tid. HMC undrar hur verksamheterna 
vill ha det. Verksamheterna önskar kontinuiteten i tid mellan mötena istället för styrt 
av hur samverkansnämndens möte ligger. Viktigt med framförhållning. 
Verksamhetschef på HMC bjuder in till 2022 års möte tidigt i höst.  

16 Övrigt – Karlshamns kommun återberättar att en kommungemensam kampanj av 
återlämning av icke använda hjälpmedel kommer att ske med start i september. 
Telefonnummer till samtliga kommuner och HMC.   
     

17 Mötet avslutas 

 Samverkansnämndens nästa mötestillfälle 210618 
 Beredningsgruppens nästa mötestillfälle 210907 

 


