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Beredningsgrupp till samverkansnämnden 

Minnesanteckningar 
 
Datum: Tid: Plats: 
2022-03-29 13.00 – 15.30 Teams 

   
Verksamhetschef hälsar alla välkomna.  
1. Dagordningen godkännes. 

 
2. Genomgång av föregående minnesanteckningar  

 
Beredningsärenden 
 

3. Komplettering av förskrivningsanvisning orienteringshjälpmedel, 1239: Som 
komplettering till 123903(vita käppar), 123909(akustiska ledfyrar), 
123912(kompasser), behöver anvisningarna kompletteras med ISO 123906, 
Elektroniska orienteringshjälpmedel, för att på ett korrekt sätt göra förskrivning av 
GPS, fysisk produkt eller app.  
För att förtydliga att programvara även gäller smarta mobiltelefoner föreslås att 
rubriken blir: 2239 Presentationsenheter för datorer och smarta mobiltelefoner. 
Handläggare påpekar att ISO rubrikerna inte kan ändras men att definitionen i 
anvisningen går bra att ändra. 

 
 

4. Surfplattor som förskrivningsbara hjälpmedel: Enbart MDR-märkta bundlade 
kommunikations- och kognitionshjälpmedel (app + surfplatta) från leverantör ska 
förskrivas och dess märkning får inte brytas.  
 
Enbart app kan också förskrivas, men då inom ramen för förskrivningsbara appar i 
Blekinge. I dessa fall står patienten själv för hårdvaran. Surfplattor och smarta 
telefoner kan således ej förskrivas inom Region Blekinge utanför de 
medicintekniska bundlade lösningar som finns i sortiment. Hjälpmedelscenter 
köper fortsättningsvis inte in egen hårdvara som är konsumentprodukt. 
Habiliteringen återkommer i ärendet. 

 
 

5. Anvisning pallar:  Beslut att föreslå Samverkansnämnden att ta bort anvisningen. 
 

 
Samverkansärenden 
 

6. Ekonomi: Controller har skickat ut underlag. Beredningsgrupp uppmanas att ställa frågor om sin 
verksamhet direkt till controller. 
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7. Kommande upphandlingar och avtalsstarter: HMC Blekinge har ansvar för tre 
avtal under 2022, totalt är det åtta avtalsstarter under 2022. 

 
 

8. Ordnat införande: Arbete pågår med höftskyddsbyxor, fallskyddsmatta och drivaggregat.   
 

9. Transportupphandling: Nuvarande avtal slutar efter sommaren 2023, behöver tid för att reda ut 
olika frågeställningar då det kan påverka flera parametrar som kvalitet och ekonomi. Arbetet bör 
drivas i referensgrupp, HMC sänder förslag på vilka som bör ingå. Kan någon MAR ingå? 

 
10. Dokument avseende utrustning vid färdtjänst och sjukresa: Förslaget från HMC är att 

dokument om vilken utrustning som krävs vid respektive rullstolsmodell plockas bort med 
hänvisning till leverantörens bruksanvisning för respektive rullstolsmodell. Flera länkar i 
websesam är felaktiga, för att få senaste information hänvisas man till leverantörens hemsida. 
HMC tar med sig tillbaka.    

 
11. Lämna hjälpmedel på jourtid: Patienter kan alltid lämna hjälpmedel på vårdcentralerna, HMC 

har ingen jourtid. 
 

12. Socialstyrelsens statistik-vad säger den vårdverksamheten?: Vårdverksamheterna arbetar 
inte med detta men önskar få till sig statistiken igen. Länk till socialstyrelsens statistik: Statistik om 
hjälpmedel - Socialstyrelsen 

 
13. Övrigt: A. Under semestern 2022 på HMC är det begränsat med stöd från konsulter, speciellt 

inom sitt-team på grund av vakanser. Kan man få hjälp från leverantörer under perioden?  
B. Ska elscooter vara förskrivningbart? Eller kan man förtydliga anvisningen för elrullstolar så att 
effekten blir färre förskrivningar. HMC tittar på detta till hösten pga. vakanser.  
C. Vad ska vara egenvårdsprodukter utifrån ett chefperspektiv? HMC kallar referensgrupp chefer. 
D. Utprovningsprotokoll vid utprovning av lyftselar, kan det tas fram en rutin i samverkan med 
sjukvården och lägga till denna rutin i Websesam? 
E. Hur ska den periodisk inspektionen av lyftselar dokumenteras, kan man få med detta i 
websesam? 
 

14. Mötet avslutas 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/alla-statistikamnen/hjalpmedel/
https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/alla-statistikamnen/hjalpmedel/
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