
Minnesanteckningar från Beredningsgrupp för samverkansnämnden i 
Blekinge, Hjälpmedelscenter. 

Datum: Tid: Plats: 

2020-09-15 13.00 – 15.30  Skype 

Närvarande: Karlskrona kommun äldreförvaltningen och funktionsstödsförvaltningen, Ronneby 
kommun, Karlshamn kommun omsorgsförvaltningen, Sölvesborgs kommun, Olofströms kommun 
(delar av mötet), MAR för Blekinges kommuner, Habiliteringen, Primärvården, Hörselvården, 
Medicinkliniken och Hjälpmedelscenter. 

 

1. Välkomsthälsning 
Martin Gustafson hälsade alla välkomna. 

2. Samverkansnämndens protokoll – Beredningsgruppens minnesanteckningar 

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

 
3. Presentation nya deltagare 

Avdelningschefen för konsulent och teknik, Anna Persson presenterade sig. 
Medicinsk ansvarig för rehabilitering (MAR) i länet kommuner Susanna Sturesson 
presenterade sig. 
 

4. Utvärdering sommaren 2020 – laget runt 
Överlag har sommaren det ur hjälpmedels perspektiv i stort fungerat bra.  
 

5. Dialoggrupp tvingande ersättande artiklar  
Petra informerade om dialoggrupp ”Tvingande ersättande artiklar” som nu är avslutad, se 
bifogad dokument. 
 

6. Arbetsgrupp egenvårdsartiklar 
Petra informerade om denna arbetsgrupp som skulle starta om nu i höst, men pga det 
kommande förändrade medicintekniska direktivet MDR så kan det bli onödigt arbete att 
starta denna innan vi har mer information kring konsekvenserna av MDR. 
Beredningsgruppen beslutade att arbetsgruppen pausas tills det är klarlagt vad MDR innebär. 
 

7. Covid 19  
HMC har inte märkt några större konsekvenser av Covid 19 i hjälpmedelsflödet. Vilka artiklar 
som eventuellt har påverkats har ännu inte analyserat: HMC tar fram en rapport vilka artiklar 
som har minskat tills nästa möte.  
 

8. Om- och tillbyggnad HMC 

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


Ombyggnaden av HMC har börjat, verksamheten på lager och rekond kommer inte att vara 
berörda under 2020. Först i början på 2021 kommer de att göra hål i väggen in på lagret och 
sedan fortsätta med rekondavdelningen. 
 
Det som märks nu är att besöksparkeringarna framme vid byggnaden är borttagna och man 
får nu parkerar längs med Blekinge Museums kortsida. 
 

9. Kommande upphandlingar  
Det är 12 avtal som ska förnyas det kommande året, flera av upphandlingarna är omfattande 
som tex. manuella rullstolar. Det är viktigt att förskrivare är delaktiga vid upphandlingarna! 
 

10. Ekonomi  
Hjälpmedelscenter resultat efter tertial 2 redovisades, där det visar på ett överskott med 3 
miljoner. 
Även det bildspel som skickats ut tidigare gicks igenom. Där visas HMC: fakturering 
kommunvis och inom vilken ISO-kod. Detta bildspel bifogas också. 
 

11. Utbildning  
Vi har under detta år inte kunnat ha några utbildningar pga. Covid 19. Men vi arbetar på att 
kunna levererar digitala utbildningar. Inbjudningar hittar ni Hjälpmedelscenters hemsida (på 
Regionens hemsida) https://regionblekinge.se/halsa-och-vard/for-
vardgivare/hjalpmedelscenter/utbildningar.html 
 
 

12. Reparation av hjälpmedel, direktkontakt med HMC från privatperson eller inte. 
Enligt de regler som finns får vårdtagare/anhöriga själva ringa till HMC för att få ett 
hjälpmedel reparerat. HMC har fått signaler från förskrivare att detta leder till problem, då 
förskrivaren inte har vetskap om vad som sker med hjälpmedlet. Alternativet är att alla 
felanmälningar går via förskrivare. Gruppen inser att detta många gånger kommer leda till 
fördröjningar. 
Frågan är om HMC kan notifiera den person som är ansvarig för rekvirentnr. istället för den 
som ursprungligen förskrev hjälpmedlet. HMC undersöker detta. 
 

13. Återkoppling bilstol 
HMC har presenterat utredning av bilstol som hjälpmedel för politikerna i 
samverkansnämnden. Nämnden är tveksamma till att Blekinge ensamma ska införa detta och 
gav HMC i uppdrag att kontakta SKR och hjälpmedelscheferna i Sverige, i frågan. 
 

14. Avvikelser – ny process internt på HMC 
Petra presenterade HMC:s nya process, hur vi hanterar avvikelser som anmäls till oss. 
 

15. Restvärde digitalt  
Det går inte att få med hjälpmedlets restvärde på fakturan  
 

16. Tröskelramper dyrare?  

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


Det har tidigare framkommit åsikter om att tröskelramper blivit dyrare i samband med nytt 
avtal. HMC ber att få in exempel från Karlskrona kommun äldreförvaltningen för att titta 
vidare på det. 
 

17. Tyngdtäcke  
Det medicinska produktrådet, MTP-rådet har fått ett uppdrag att titta på denna 
produktgrupp ur ett nationellt perspektiv. 
https://janusinfo.se/nationelltinforandeavmedicinteknik.4.74a8b4c1170b06b45db471a3.htm
l 
När denna utredning är klar kommer ärendet med tyngtäcken och dess anvisning att åter tas 
upp i detta forum. 
 

18. Anvisningsgrupper - referensgrupper 
Det har kommit in förfrågningar att det forum som anvisningsgrupperna hade tidigare saknas 
och efterfrågas. HMC har utifrån det som står i Hjälpmedelshandboken tagit fram en rutin för 
hur arbete med referensgrupper ska gå till. Förslag bifogas för genomläsning av gruppens 
medlemmar, återkoppling till Petra. Punkten tas upp igen vid nästa möte. 

Övrig 
• Primärvården tog upp frågan om systemfelet vad det gäller faktureringen av egenavgift 

till vårdtagare med TENS-apparater. HMC tittar på detta och återkopplar nästa möte. 
• MAR tar upp frågan om det är dags att revidera listan med artiklar som kan beställas med 

Leveransprioritet enligt LOS, HMC tar fram statistik till nästa möte, då frågan tas upp 
igen. 

• Uppföljning av borttag av följesedlar i pappersform – HMC tittar på de frågeställningar 
som finns kvar. Några deltagare uttrycker att deras verksamhet saknar följesedeln i 
pappersform. 

 
 

 
 
 
 

 Samverkansnämndens nästa mötestillfälle 2/10 2020,  
presidiet 21/9 2020. 

 Beredningsgruppens nästa mötestillfälle 27/10 2020. 
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