
Minnesanteckningar Beredningsgrupp för Samverkansnämnden i Blekinge, 
Hjälpmedelscenter. 

Datum: Tid: Plats: 

2021-04-20 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 – inget att ta upp.   

3 Beredningsärende: Tyngdtäcke - nytt förslag på anvisning. Referensgrupp har 
tillsammans med hjälpmedelshandläggare och hjälpmedelskonsulent gjort utredning. 
Hjälpmedelshandläggare går igenom utredningen, visar nuvarande anvisning och nytt 
förslag. Anvisningen snävas till, fler åtgärder ska vidtas innan förskrivning. 
Förtydligande behöver göras angående kommentaren om ”Akuta allvarliga tillstånd” i 
förslaget. Förslaget kommer skickas till Beredningsgruppen deltagare igen, innan den 
presenteras för samverkansnämnden.    

4 Informationsärende: 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. Mer 
information kommer i skriftlig form för Beredningsgruppen att ta ställning till.
   

 Samverkansärende    

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

6 Återkoppling digitala besiktningsprotokoll – avdelningschef teknik/konsulent 
informerar om att HMC arbetar med att få detta till stånd, inte i mål riktigt ännu. 
   

7 Uppföljningsmodell – MAR har lyft frågan angående gemensam uppföljningsmodell 
för hjälpmedel, uppgiften från förra mötet var att alla tog med sig frågan för att 
återkoppla idag, om det är något vi ska jobba vidare med. Gruppen är överens om att 

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


detta är något vi ska jobba vidare med. HMC tar på sig att ta fram ett förslag som 
sedan presenteras i Beredningsgruppen.    

8 Arbetstekniska hjälpmedel, kostnadsfördelning - Oklart vad som gäller vid 
arbetstekniska hjälpmedel, vem står för kostnaden? Verksamhetschef HMC lyfter in 
frågan i LSVO samverkansgrupp äldre. Det behövs även en definition av vad som är 
arbetstekniskt hjälpmedel. Därefter revidera Hjälpmedel- och förskrivarhandbok. 

9 Återkoppling strumppådragare – Anvisningen är ändrad, så att även sjuksköterska har 
förskrivningsmöjlighet.   

10 Uppföljning meddelandefunktion – när tekniker byter ut ett individmärkt hjälpmedel 
som inte går att reparera kommer de framöver att använda en förskrivarkod som 
heter ”Utbyte av hjälpmedel” och referera till originalförskrivningen (ordernummer) i 
kommentarsfältet på order. Det är sedan upp till förskrivande enhet att höra av sig till 
kundtjänst och byta förskrivare till den som ska ha förskrivaransvaret (identifieras via 
uppföljning via e-faktura). Detta eftersom det inte går att sätta originalförskrivaren 
som förskrivare om hen inte jobbar kvar. Mer info kommer i förskrivarhandboken. 

11 ID-märkning lyftselar - HMC märker med permanent märkpenna, trots det tvättas ofta 
individmärkning bort. Uppmaning att fylla i när/om man märker att de tvättas bort. 
Om förskrivare har lyftsele med borttvättat individnummer kan man kolla 
serienummer och kontakta kundtjänst och få information om vilket individnummer 
lyftselen har.  

12 Om- och tillbyggnad HMC - Verksamhetschef HMC informerar om om- och tillbygget 
som pågår på HMC. Just nu sker ombyggnationen i tvätt och torkrum.  
   

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. Inget behov av fler 
referensgrupper för upphandling just nu.    

14 MDR – Hjälpmedelshandläggare informerar om kommande regelverk för 
medicintekniska produkter MDR som går i drift 26 maj 2021. 
    

15 Flytt till/från annat län - Frågor kring vad som gäller vid flytt till och från Blekinge. 
Information finns i förskrivarhandboken. Grundprincipen är att hjälpmedel ska 
återlämnas och nya hjälpmedel fås på ny bostadsort. 

15 Utomlänsvård/Riksavtalet - I förskrivarhandboken finns en länk till Riksavtalet som 
omfattar utomlänsvård mellan regioner. När det gäller kommunal verksamhet måste 
överenskommelse fattas i varje enskilt fall.   



16 Annonsera om att återlämna hjälpmedel - Kommunerna har önskemål om att 
annonsera för att återfå hjälpmedel som inte används. Förslag att vi ber tidningarna 
komma och göra ett reportage vid nyinvigning av rekond och i samband med det 
uppmanar till återlämning. Frågan tas upp nästa möte. 

17 Mötesfrekvens – punkten skjuts till nästa möte.  
   

18 Mötet avslutas 

    

 
 Samverkansnämndens nästa mötestillfälle 210521 
 Beredningsgruppens nästa mötestillfälle 210525 

 

Tack för denna gång  

 Carina Fransson  


