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Föregående protokoll: Lagt till handlingarna. 

 

Information från beredningsgrupp Handbok och Sortiment (Nadja Ljungberg) 

 

Ansökan borttag 042709 Hjm för stimulering av sinnen och känslighet 

Beredningsgruppen går igenom beslutsstöd för borttagning av 042709 ”tyngdtäcke” som skall skickas till 

ledningsrådet för beslut. Majoriteten avslår ansökan om att ta bort den. Att det finns vissa grupper som 

behöver stöd och utprovningar av rätt tyngdtäcke och ej kan skaffa det själv i allmänna handeln. 

Förslag på uppdatering av hjälpmedel för trycksårsprevention vid liggandes 043306  

Ny anvisning innefattar förskrivning av madrass eller produkt för punktavlastning i liggandes och 

beredningsgruppen bifaller denna. 

Förslag uppdatering produktanvisning för elrullstol 

Handbokens produktanvisning för elrullstol 122303,122306,122409 länkar till ”Din elrullstol” och denna 

upplevs som gammal och inaktuell. Den är tänkt att stödja förskrivare vid information och träning i 

trafiksituationer. Förslaget blir istället att man skall länka ifrån produktanvisningen till NTF och deras folder ” 

Elrullstol och el-scooter i trafiken”. Beredningsgruppen bifaller detta. 

Sortiment 

Behovsanalys inför upphandling av sittdynor och ryggdynor 

Denna är reviderad av nuvarande referensgrupp och beredningsgruppen fastställer behovsanalysen. 

Produktkonsulenten kommer informeras om detta. 

Preliminär behovsanalys inför upphandling av trycksårprevention i liggande och positionering.  

Det kommer fram i denna att det även finns behov trycksårsprevention utöver madrasser. Avlastning för hälar, 

malleoler, knän och öron. Och att inte evakueringshandtag omnämns i behovsanalysen och att detta skall 

kompletteras till analysen. Beredningsgruppen skulle inte heller kunna se en kostnadsökning av ett ökat 

sortiment utan att det endast blir en kostnadsförskjutning mellan huvudmännen. Beredningsgruppen ser också 

att det då kan bli förbättrade förutsättningar att arbeta preventivt och undvika trycksår. 

Förslag på sortiment av hälavlastare 

Hälskydd skall tas med i sortiment om Ledningsrådet inte har något att invända och att produktanvisningen får 

uppdateras. Men att övriga skydd får invänta kommande upphandling och att hälskydden blir köphjälpmedel. 

Återkoppling AKKA-platta 



Sammanställning av återkopplingen sker och att det är dålig kännedom om produkten och dess 

användningsområden. Mer användbar som grundutrustning än förskrivning. Beredningsgruppen anser att den 

skall tas ur sortiment. 

Fråga från produktkonsulent gällande dubbdäck till elrullstol 

Förslag att dubbdäck skall kunna beställas utanför sortiment. Beredningsgruppen bifaller förslag med 

reservation om fakturering vid reparation och frågeställning kring om dubbdäck blir köphjälpmedel. Föreslår 

även tillägg till anvisning i produktanvisning 122421 Hjul och däck till rullstol. Hjälpmedelscentralen får 

återkomma med svar på dessa frågor. 

 

Madrass barnsäng 

Förslag är att madrasserna till barnsängar undantaget ifrån egenansvaret och att de kan beställas med sängen. 

Men att ett krav är att beställningen måste ske via en hjälpmedelskonsulent. Eftersom madrassen måste ha 

exakta mått för att behålla sin CE-märkning och köper de madrassen i öppen handel och skär till fel mått så 

försvinner CE-märkningen. Beredningsgruppen bifaller detta. 

 

Analysrapport CPAP med masker 

Beredningsgruppen bifaller till plan om utbildning och visning av sortiment på sömnklinikerna samt en 

framställan av produktkatalog. 

Övriga frågor 

Artikel om olyckor med elrullstol ifrån GU 

Digital visningsvecka 

Visningar för manuella rullstolar (1-2/2) och elrullstolar (3-4/2) under vecka 9. Visningar kommer ske digitalt via 

teams. Viktigt att tekniken testas innan själva visningarna. Länkar till respektive leverantör kommer publiceras 

på HMC:s webbsida. 

Inga särskilda kommentarer gjordes på mötet 

 

Information från beredningsgrupp IT-stöd (Susanne Lindqvist) 

Minnesanteckningar från IT-beredningsgrupp 200120 

- För att minska antalet utskrifter som produceras på hjälpmedelscentralen, utökas antalet 

hämtorderorsaker. Detta träder i kraft 1/2. Kommer att presenteras som en nyhet på websidan 

samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel.  

- En ny release av Websesam är på gång. Testning kommer att påbörjas i början av februari. I nya 

releasen kommer artikelkommentarerna vara synliga. 

- Webbläsaren Microsoft Edge fungerar bäst med Websesam. Visma rekommenderar denna. 

- Varje förvaltning uppmanas att säkerställa att reservrutinerna för sina IT-system är uppdaterade och 

kända för de medarbetare som kan behöva använda rutinerna. I VGR har en del cyberangrepp skett. 

Kommentarer: Hämtorder i pappersform är inget som vi i kommunerna kan slippa för att spara papper. 

 

 



 

Information från beredningsgrupp Avtal och överenskommelse (Elisabeth Coster) 

 

- Implementering Rutin medicinteknisk avvikelse: Ändringar för att undvika dubbeldokumentation. Nu 

relevant text under respektive avsnitt i guiderna och praktisk information om tillvägagångssätt läggs 

på HMCs hemsida. Detta kommer ut i informationsbrevet så alla får informationen, viktigt att sprida.  

 

- Benämning på kategorier av felrapporter: det görs en korrigering i felrapporteringen, kategorin 

undermålig kvalitet tas bort för det har ej använts rätt. 

 

- Arbetsgrupp ”skada utöver normal förslitning”: Det har startat upp en arbetsgrupp som jobbar med 

detta. Förbättringsområden som identifierats är att få kontakten och dialogen mellan HMC och 

vårdgivaren att fungera tillfredställande gällande de enskilda ärendena. De jobbar med en bilaga 

utifrån ett produktperspektiv som en checklista för tekniker och komplettera med ett bedömningsstöd 

för kostnadsansvarig/förskrivare för att bedöma om skada kan betraktas som oaktsamhet. 

 

- Projekt gällande webtidbokning konsultation: projektet har startat upp i januari och pågår under 

första halvan av 2021. Presentera förslag i september. Det behövs en referensgrupp med 5-6 

vårdgivarrepresentanter. Träffar 3-4 gånger á 2-3 timmar under våren2021 via Teams. Är någon 

intresserad? Anmäl senast 29/1. 

 

- Ekonomirapport: Positivt resultat, minskade volymer ger lägre intäkter men svårighet med leveranser 

har ökat rekonditionering och därav minskat kostnaden.  

 

- Kvalitetsrapporter Q4 2020: antalet felrapporter minskar kopplat till transporter främst 

Mölndalsområdet. För HJMB har felrapporterna ökat, gäller främst TENS som inte levererats komplett 

med batteri, utredning pågår.  

 

- Kartläggning av kompetens hos förskrivare: HMC kartlägger och främst 3 områden blir tydliga. IT-

systemet användning av websesam. Ansvarsfördelning mellan förskrivare och HMC, brist i kunskap om 

regelverk enligt handbok. Kunskap i tjänsterna i samarbetsavtalet och överenskommelse. Vi ser att det 

är svårt att agera om man inte vet vilka enheter och personer det gäller och att det kanske saknas 

kunskap hos verksamhetsansvariga om förskrivning om förskrivarkompetens. Lyftas till ledningsrådet. 

Det jobbas också med ett nytt system för förskrivarutbildning.  

 

- Jourtjänster: det är relevanta ärenden som rapporteras som jourärenden, av 466 har 51 omvandlats 

till akut AU. Teknikerna tycker ändå att det är rätt ärende som rapporteras. 

 

- Behörighet Crystal Reports: gruppinlogg används idag, ej förenligt med GDPR. Det kommer ändras till 

personligt inlogg. Förslag är ett inlogg till kostnadsansvarig/hjälpmedelssamordnaren och ytterligare 



en per verksamhet. Fråga om detta räcker kommer gå ut via mejl till hjälpmedelsforums 

representanter. 

Kommentar: Susanne Lindqvist anmäler sig som deltagare i referensgrupp webtidbokning konsultation. 

 

Övriga frågor: 

Ansökan om elrullstol: Möte har varit med Carina Helgesson, enhetschef för Primärvårdens 

hjälpmedelsenhet. 

 Man funderar på att göra om ansökningsblanketter och ha en blankett för varje enskild 

eldriven modell, för att underlätta vid ansökan. 

Kanske ha en samtalsdialog vid oklarheter istället för att mejla. 

När det gäller om det beviljas eller inte, handlar en tillstyrkan ofta om, att pat med hjälp av 

hjälpmedlet kan fortsätta leva det liv man levt före skadan. 

Synen på vad som är dagliga förnödenheter skiljer sig, där primärvårdsenheten är tveksam 

till att tidningar och cigaretter lyder under begreppet. 

Man vill inte ange något mått på gångavstånd, då det kan skilja sig mellan olika individer.  

Vi kommer fram till att vi ska bjuda in Catharina Oldin till vårt gemensamma möte och att vi 

kan ha förberett henne genom att skicka frågor i förväg till nästa möte. 

Förhöjningskloss Optimal är utgående, ersättning? 

Ingen har några bra alternativ att komma med utan rekommendationen blir att byta 

ben/säng. 

Lämplig madrass att ha i sitt buffertförråd: 

Förslag Curocell Sam bland annat. 

Bestick, behjälpliga med utprovningssortiment, hur görs det? 

Flera kommuner har gamla bestick liggandes, som man kan låna ut vid utprovning. 

Referensgrupp angående webbokning för konsultation 

Susanne Lindqvist anmäler sig att vara deltagare i denna. 

 

Möten denna termin 24/3, 28/4 samt 9/6. Till mötet i juni är lokal bokad på Rosenhäll. 

 

Frågeställning till/från Rehabchefnätverket : Inget aktuellt 

 

Möte nästa gång 24 mars, mötesordförande Nadja Almqvist, sekreterare Melleruds Saara Smit 

Vid tangentbordet: Marita Evaldsson 210210 

OBS! Frågor kring eldrivna rullstolar till nästa möte! 



 

 

 

 

 

 


