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Minnesanteckningar 
 
Datum: Tid: Plats: 
2021-11-30 13.00 – 15.30 Teams 

   
Hjälpmedelshandläggare håller i dagens möte och hälsar alla välkomna.  
1. Dagordningen godkännes. 

 
2.A Kvarstår från förra minnesanteckning: Tankar och frågor runt förra veckans MDR    
seminarium kan ställas till verksamhetschef HMC. 
 
2.B. Hjälpmedelskonsulent presenterade förslag på års hjul för utbildning och 
sortimentsvisning. Önskemål om basutbildning 1ggr per höst och vår önskas. Digitala 
sortimentvisningar önskas som komplement till fysiska utbildningar. 
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3. Utredning toalettsits med Lyftfunktion: Tveksamt om detta behövs. Beslutades att ej bli 
förskrivningsbart hjälpmedel i Blekinge. 

 
4. LOS-hjälpmedelrapport: Diskuterade punkter på LOS-listan läggs ej till. 

(Överflyttningsplattform-sittande samt måttbeställda trösklar). 
 

5. Elrullstol lättvikt: Tas inte med i sortimentet. Finns dock önskemål om att kunna hänvisa till 
korttidshyra. HMC tar fram statistik över kortidshyra till nästa möte. 
 

6. Höftskyddsbyxa: Utredning om att införa Höftskyddsbyxor i sortimentet redovisades.  Gruppen 
vill att detta ska ske och till kommande möte ska förslag på ny anvisning för höftskyddsbyxor 
presenteras. 
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7. Ekonomi: Ekonomin visar just nu 3,4 miljoner i överskott men avyttringar kommer att göras 
fram till årsskiftet så det prognosticerade överskott bli ca 2,1 miljoner sek. Budget 2022 
diskuterades, prisökning 2,3%. 
 

8. Sithskort: Har testat tvingande Sithskort med kommunerna, blir tvingande för alla nästa år. Finns 
det nån plan B lösning om man inte fått Sithskort? Behöver en rutin vid delegation. 

 
9. Websesam: WebSesam/Sesam2 är klassat som ett journalsystem därav krav på 

säkrare inloggning. 
 

10. Kommande upphandlingar: Presentation av vad som är på gång under 2022. 
 

11. Ordnat införande: T-meeting har tillkommit sedan förra mötet inlämnat av hörselvården. Arbete 
pågår med Falsskyddsmatta och Påhängsdrivaggregat till manuell rullstol. Fler områden finns 
anmälda sedan tidigare och vänta på att utredas. 

 
12. HMC: Nybyggnationen är invigd och i bruk, intrimning av automattvätten pågår. Parkering 

framför huset är åter lediga. Förskrivaren undrar varför de ska behöva tvätta innan återlämnande 
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så transporten slipper hantera orena hjälpmedel och sen klassas de ändå som orena vid ankomst 
till HMC? 

 
13. Referensgrupper: HMC belyser vikten av att förskrivande enheter deltar med förskrivare i 

referensgrupper. 
 

14. Ledningssystem: Verksamhetsutvecklaren berättade kort om arbetet med införande av nytt 
ledningssystemet för kvalitet. 
 

15. Arbetsorder i Websesam: Inkomna arbetsorder via Webseam kan ha knapphändig information, 
skriv så mycket ni kan för att beskriva ärendet. Önskvärt med tvingande fält i websesam men 
omständligt att få applikationsägaren att göra förändringar. I sjukvården går ofullständiga remisser 
alltid i retur. 

 
16. Utbildning: Se punkt 2B. 

 
17. Egenvård: Hjälpmedelshandläggare ska återuppta arbetet med referensgruppen, var god mejla 

handläggare om ni har förslag på produkter som behöver utredas som egenvårdsprodukter. 
  

18. Övrigt: 
• Samtliga förskrivare måste gå förskrivarutbildning innan man får börja jobba i websesam.  HMC 

har ett bildspel med text som stöd.  
 
• Önskan finns om generell instruktion för periodisk inspektion av lyftselar. Referensgrupp som ska 

tillsättas för upphandlingen av lyftar, föreslås även att få i uppdrag att ta fram förslag på sådan 
instruktion.   
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