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Datum: Tid: Plats: 
2022-01-25 13.00 – 15.30 Teams 

   
Verksamhetschef hälsar alla välkomna.  
1. Dagordningen godkännes. 

 
2. Inget kvarstår från föregående protokoll. 

 
Beredningsärenden 
 

3. Justerad anvisning slemsugar: Läkare på barnkliniken föreslås kunna förskriva hostapparat. 
 

4. Justerad anvisning arbetsstolar: Nya målgrupper har definierats och föreslås kunna få 
arbetsstol förskriven.   
 

5. Justerad anvisning pallar: HMC stämmer av med habiliteringen representant innan produkten 
föreslås tas bort.  
 

6. Justerad anvisning ståstolar: I dagsläget omfattar inte anvisningen magstödstol. Då sådan i 
praktiken förskrivs om än i begränsad omfattning föreslås sådan kunna förskrivas om vanlig 
ståstol inte fungerar. 
 

7. Justerad anvisning modulära sittssytem: Har förtydligat så att val av underrede till modulärt 
sittsystem ska följa respektive anvisning för underredet, ex manuell rullstol. 
 

8. Kroppsskydd (höftsskyddsbyxa): Förslag på anvisning presenterades, gruppen ansåg dock att 
referensgrupp för förskrivare inklusive sådana från regionen behöver arbeta vidare på denna, 
innan ärendet att Hmc tar över hanteringen av höftskyddsbyxor läggs fram i 
samverkansnämnden. 
 

9. Enureslarm: I dagsläget sköts förskrivning och fysisk hantering av barnkliniken som också vill 
att enureslarm ska förskrivas via fria vårdvalet (primärvården). Barnkliniken vill att Hmc tar över 
hanteringen av Enureslarm. Detta har nu accepterats och ärendet kan därför gå vidare till 
samverkansnämnden för beslut.  
 

10. Cpap tillbehör: Utgår idag, men tas upp vid annat tillfälle. 
 
Samverkansärenden 
 

11. Ekonomi: Andreas avrapporterar från årets bokslut, återbetalning runt månadsskiftet 
januari/februari.  
 

12. Verksamhetsberättelse: Tas upp i nämnden i februari. HMC har uppnått sina mål. 
Leveransförseningar har varit en utmaning och HMC är tacksam för att alla har hjälpt till att få in 
”överblivna” hjälpmedel. Nya lokaler är i bruk. 

 
13. Kommande upphandlingar: Hjälpmedelshandläggare redovisade.  
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14. Ordnat införande: HMC får ta fram underlag tillsammans med huvudmän och presentera för 
politiken. Kommunerna har skickat in förlag på mindre hjälpmedel som de önskar som 
förskrivningsbara hjälpmedel. Oklart uppdrag då politiker ger uppdrag att se över vad som kan bli 
egenvårdsprodukt. Avsaknad av hjälpmedelbutik i Blekinge ställer till det. HMC tar fram underlag 
tillsammans med beredningsgruppen som får presenteras för politiken. 

 
15. Elrullstol som korttidshyra: Det är ca 50-60 utlåningar per år för alla produkter, HMC vill helst 

undvika utökad utlåning. Kan man ta fram ett ”prylotek” för hjälpmedel liknande det som 
kommunen har? Vad vill politiken? Det saknas ett ”brukarråd”. 

 
16. Transportupphandling: Ny upphandling sker under 2022, HMC önskar få in önskemål. En 

referensgrupp kommer att kallas. MAS och MAR kan ha bra synpunkter. 
 

17. Referensgrupper: Mycket viktigt för att kunna göra exempelvis bra upphandlingar, vänligen 
prioritera detta! 

 
18. Utbildning: Årshjulet är snart klart. Planerad utbildning i februari sker digitalt alternativt skjuts 

fram. 
 

19. Leveransförseningar: Förskrivare gör ett bra arbete att leta fram hjälpmedel som är stående. Ska 
vi åter uppmana våra vårdtagare att återlämna stående hjälpmedel? Det ska alltid gå att lämna 
tillbaka på vårdcentraler men vet allmänheten om detta?   

 
20. Övrigt: Beställare i websesam är en ny roll, fler är under uppbyggnad. Statistik hos Socialstyrelsen 

om hur situation för hjälpmedel ser ut på nationell nivå. Länk: 
https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/statistikamnen/hjalpmedel/ 
 

21. Mötet avslutas: Nästa möte är 29/3 - 2022 
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