
Dagordning Nätverksträff hjälpmedel Fyrbodal 

 

Datum: 210324 

Tid: 13:00 – 15:00 

Plats: digitalt 

 

- Ordförande: Nadja Almqvist-Ljungberg 

 

- Sekreterare: Saara Smit 

 

- Närvarolista:  

 Annica Hult, Katarina Gustafsson, Nadja Ljungberg, Saara Smit, Annika Grimhed, Eva Classon, 

Elisabeth Coster, Annette Karlsson, Susanne Lindqvist, Eva-Karin Gilbertsson,  Eva Persson, 

Robin Johansson, Lisbeth Tilly, Marita Evaldsson, Marianne Thorsell 

- Föregående minnesanteckningar 

Lagt till handlingarna. 

 

- Besök av Chatarina Oldin Kjellberg från Primärvårdens hjälpmedelsenhet 

- Powerpoint, Annica Hult skickar ut den via mail. 

 

- Information från beredningsgrupp Handbok och sortiment 

- Ifrån ledningsrådet och övrig beredning. 

- Ledningsrådet MTP 2021-03-03 

- 1a). Förslag till ändring i produktgruppen 040327 åter till ledningsrådet efter avstämning 

med RPO Lung- och allergologisjukdomar och professor Monika Fagevik Olsén. Syftet är att 

justera kriterierna och mål för att möjliggöra förskrivning för logopeder. Ledningsrådet ställer 

sig bakom detta beslut.  

- b). Information om beslutsgång gällande tyngdtäcke. Det har varit uppe som ett 

informationsärende i den politiska beredningsgruppen. I VGR går ärendet till HSS och det 

kommer också tas upp som information till Västkoms styrelse för delegeringsbeslut av 

VästKoms direktör. 

- c). Förändrat kostnadsansvar för ortopediska hjälpmedel. I VGR pågår en ärendeprocess 

först i omställnings- och samordningsberedningen och sedan vidare till HSS under våren. Ej 

bestämt när beslutet skall tas. Kvarstår också om varje kommun måste ta det formella 

beslutet. Det pågår också en process för att för att komplettera pågående arbetsgrupp med 

kommunala representanter. 

- d). Efterfrågad vägledning från beredningsgrupp Avtal och Överenskommelse om hur 

verksamhetscheferna skall kunna ta sitt ansvar för förskrivarkompetensen. 

- e). Information om att Socialstyrelsen har ett regeringsuppdrag att kontinuerligt samla in och 

publicera data och statistik i syfte att långsiktigt följa upp hjälpmedelsområdet. Enheten 

läkemedel och hjälpmedel skall rapportera in detta för VG-regions räkning. Slutredovisningen 



skall ske 31 dec 2021. Från och med januari 2022 kommer den vara tillgänglig hos 

Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/ 

- Handbok 

- Förslag till förändring i produktanvisningen för elrullstolar. 

- HI:s material länk tas bort och länken Elrullstol och elskoter i trafiken för (NTF) läggs till.  

- Primärvårdens hjälpmedelsenhet kommer att uppdatera länkarna till det nya materialet. 

Beredningsgruppen bifaller förslaget. 
- Förslag till förändring i produktanvisning 122421 Hjul och däck till rullstol. Förslag på tillägg 

av text för att förtydliga produktanvisningen avser tillbehör både till manuell och eldriven 

rullstol. Bifall till förslag. 

- Plan för översyn av vad som skall vara förskrivningsbart resp egenansvar. 

Beredningsgruppen bedömde för ca 1 år sedan en översyn gällande förskrivningsbart och 

egenansvar för den enskilde. Ledningsrådet såg positivt på en översyn men att en modell för 

bedömningen skulle tas fram och att översynen bör göras i ett långsiktigt perspektiv. 

Modellen är klar och då behöver en plan göras. Olika förslag diskuterades. 

- Tolkningsfråga gällande taklyft. Det kom synpunkter ifrån en förskrivare att 

produktanvisningen för taklyft är otydlig när den kan förskrivas eller när en mobil lyft är 

olämplig eller otillräcklig. Beredningsgruppen anser inte att den är otydlig utan framhåller att 

det handlar om att förskrivaren behöver göra en bedömning utifrån patientens status, 

säkerhetsaspekter och faktorer i den fysiska miljön och att om denne är osäker kunna 

diskutera med sina kollegor eller i nätverk och om nätverk saknas rehabchefen eller 

rehabsamordnare. 

- Inledande dialog om övergångsregler tyngdtäcken. Ledningsrådet har rekommenderat att 

det skall tas bort. Inget delegeringsärende utan Hälso- och sjukvårdsstyrelsen ska behandla 

detta som ett eget ärende. För kommunerna blir det troligen ett delegeringsbeslut av 

Västkoms direktör. Om beslut tas ska urfasning och övergångsregler hanteras av 

beredningsgruppen Handbok och Sortiment. Det skall göras en riskbedömning för bägge 

alternativen återta eller att lämna täcken som egenansvar. Frågeunderlag kommer skickas ut 

till nästa möte. En omvärldsbevakning skall göras hur andra regioner hanterar frågan och om 

det finns händelser/avvikelser hos läkemedelsverket angående tyngdtäckena. 

- Sortiment 

- Prel. analysrapport Värmehandskar 043003. Värmehandskar förskrivs inom 10 enheter. Det 

behövs deltagare i projektgruppen och det har valts ut 2 personer med kunskap oh 

erfarenhet från produktområdet. Visningen och utbildningen planeras digitalt med 

produktkatalog och vid behov på plats på verksamheterna. Beredningen önskar framföra till 

produktkonsulent att lyfta problemet med leveranstider till upphandlingsgruppen samt 

beredningens planerade översyn av förskrivningsbara produkter. 

- Prel. analysrapport och förslag på referensgrupp inför upphandling av hygienhjälpmedel. 

Beredningsgruppen har inga kommentarer eller tillägg till analysrapporten. Förslag på 

förskrivare tas fram för att tillfrågas om de vill delta i referensgruppen. Stina Nyström 

kommer tillfråga H&H. Digital visning/marknadsundersökning troligtvis. Behovsanalys 

framtagen inför förra upphandlingen. Referensgruppens uppdrag är att revidera den och 

uppdatera den. Carina Helgesson och Anette Alfredsson deltar i uppstartsmötet som 

planeras i slutet av april. 

- Prel. analysrapport med frågeställning. Förslag till referensgrupp inför upphandling av ur, 

klockor, almanackor och planeringskalender. Dialog ifrån produktkonsulent om funktionen 

på cirkulär tidsmängdsvisning ska prioriteras framför CE-märkning enligt MDR. Synpunkter 

ifrån förskrivarenkät visar att brukaren har svårt för att lära sig produkten och att det finns 

http://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/


kvalitetsbrister. Men om behovet finns så behöver kravställan anpassas efter marknaden. 

Förslag på förskrivare att deltaga i referensgruppen tas fram. Behovsanalys finns framtagen. 

Referensgruppens uppdrag är att revidera och uppdatera den. Nadja Almqvist-Ljungberg och 

Anette Alfredsson kommer delta i uppstartsmötet i början på maj. 

- Hantering av Pantheras utökade sortiment av manuella rullstolar. Samtliga representanter i 

beredningsgruppen har ställt sig bakom att de utökade sortimentet alltid skall göras 

tillsammans med hjälpmedelskonsulent. SU har ställt frågan om undantag kan göras för 

verksamheten. Carina Jönsson har stämt av med kollegorna och dessa förskrivare kan göra 

utprovningen själv men att beställningen görs av konsulent. Det utökade sortimentet 

kommer medföra mer leverantörskontakter då rullstolen bör provas innan beställningen. 

Vilket innebär att utprovningen görs tillsammans av leverantörrepresentant och dessa 

specifika förskrivare. Rutin tas fram för att säkerhetsställa tillvägagångssättet. Diskussion 

mellan Carina Jönsson och hjälpmedelscentralen kommer att återkopplas till 

samverkansfunktionen och eventuellt en avstämning i beredningsgruppen. 

- Uppföljning av Pantheras utökade sortiment av ryggar. Konsulenterna anser att ryggstöden 

bör tillföras sortiment då utökat sortiment för Pantheras rullstolar är tillfört. De upplever att 

det finns behov som inte tillfredsställs då ryggstöden är utanför sortiment. Förslaget är att 

utprovningar/beställningar ska gå genom konsulent. Utvalda förskrivare kan göra 

utprovningen själva men beställningarna skall alltid gå via konsulent. Beredningsgruppen 

bifaller. 

- Prel. analysrapport ventilatorer för hemsjukvården. Ny produktgrupp gäller ASV (adaptiva 

servo ventilatorer) och AutoBilevels ska ingå i upphandlingen. Produktkonsulent föreslår 

digitala visningar, utbildningar, produktkatalog och vid behov utbildning på plats hos 

verksamheterna. Produktkonsulent återkommer med förslag på deltagare till projektgrupp. 

Målen och kriterierna för 040312 Respiratorer behöver justeras. Avstämning mot upprättad 

riktlinje och vårdgivare kommer ske och ärendet återkommer till beredningen. 

- Övriga frågor 

- Gemensam digital förskrivarutbildning- lägesrapport. Utbildningen Förskrivarutbildning 

Hjälpmedel för rörelse, kognition och kommunikation samt anticubitus snart färdig för 

publicering. Gunilla Ask med kollegor har anmält intresse att hjälpa till med granskning. 

Beredningsgruppens deltagare välkomna att anmäla sig/ eller andra lämpliga personer senast 

26 mars. 

- Skrivning i produktanvisning 044803 Tränings- och ergometercyklar. Stina Nyström lyfter 

frågan om det behövs skrivning i produktanvisningen om att inhämta godkännande från 

kostnadsansvarig innan förskrivning. Då detta ingår i förskrivaransvaret. Till denna fråga kan 

tillägas att historiskt sett har förskrivning skett lättvindigt. Frågan behöver ytterligare 

beredning. Ansökan om förslag till justering får lämnas in. 

- Indelning av manuella rullstolar. Gränserna mellan rullstols typerna har blivit mindre tydliga. 

Bambino 3 gränsar emot komfortrullstol då alla tillbehören är påkopplade. Dessa tillbehör är 

dock inte ny tillkomna. Beredningsgruppen anser att nuvarande indelning fortfarande skall 

gälla. 

- Visningsdagar. Christina Hammar rapporterar lågt deltagarantal på visningsdagarna för 

rullstolar. Kan vara så att Covid-19 bidragit till detta och att utbildningar prioriteras ned. Hur 

skall man göra fortsättningsvis för att öka deltagandet? Nå ut med informationen bättre? 

Också svårt att nå ansvariga för att uppmärksamma vikten av utbildningar. Beredningen tar 

med frågan till sina nätverk. 

- Mobybed. Mobybed är utanför sortiment och Stina Nyström efterfrågar möjligheten till 

återanvändning av produkt, efterskänka till annan verksamhet med behov. Då det är en hög 



kostnad att införskaffa och den används endast en kortare period och sedan slängs. 

Beredningen föreslår att höra med företaget om leasnings möjlighet istället. 

- ISO-koder 9999:2016. Uppdatering 23 april. Nyheten kommer finnas på vårdgivarwebben 

och på Hjälpmedelscentralens hemsida. 

- Beloppsgräns för ansökan för specialanpassningar. Påminnelse om att meddela 

Hjälpmedelscentralen då beloppsgränsen förändras. Informationen kan gå till info@hmc.se 

-  

- Information från beredningsgruppen Avtal och Överenskommelse 

- Inloggning Crystal Reports: endast några få större kommuner och primärvårdens 

hjälpmedelsenhet önskar fler än 2 konton. Om vi inte har anmält vilka som skall ha 

behörighet så skall vi göra det. När vi fått personliga konton kommer gruppinlogg att tas 

bort. 

- Förslag från arbetsgrupp om avhjälpande underhåll (AU): Det har gjorts en översyn av 

informationen gällande AU och akut AU (AAU) på olika websidor så att det stämmer överens. 

Arbetsgruppen har sett att det är stor skillnad mellan förväntad tillgänglighet för AU och 

AAU. Arbetsgruppen har lämnat förslag till förändring: 

- Ge patienten med rätt till jour, inom sammarbetsavtalet, möjlighet att även avropa AAU 

under hjälpmedelscentralens ordinarie öppettid.  

- Skapa lista för vilka hjälpmedel vid medicinsk behandling som patienten alltid har rätt att 

avropa AAU för, motsvarande jourtjänsten samt skapa lista över hjälpmedel som förskrivare, 

med hjälp av checklista, kan bedöma och beställa rätt till AAU för. 

- Det kommer att jobbas vidare med dessa förslag och en konsekvensanalys kommer att göras. 

- Årsbokslut light 2020: har skickats ut via informationsbrevet. Hjälpmedelscentralen har 

rekonditionerat mer än tidigare vilket lett till positivt resultat.   

- Statistik förkomna hjälpmedel: 2020 har varit ett trendbrott genom en minskning av 

förkomna hjälpmedel.  

- Leverantörskontakter: enligt sammarbetsavtalet och överenskommelsen ska alla 

leverantörskontakter gå via hjälpmedelscentralen. Allt som sker i vårdgivarens lokaler skall gå 

genom hjälpmedelscentralen men det är okej att vi går webbaserade utbildningar. 

- Makulerade hämtordrar: vid makulering på grund av att något saknas vid hämtning ser ett 

generellt meddelande om detta i websesam. Önskemål finns om förenklad rutin gällande 

återkoppling vid makulerad hämtorder. 

- Gemensam digital förskrivarutbildning: det har tagits fram en digital förskrivarutbildning för 

hjälpmedel för rörelse, kognition och kommunikation samt antidecubitus de är snart färdiga 

för publicering. Det kommer att jobbas vidare med andra områden också.  

- Hämtning i buffertförråd: det har blivit en ny hämtorderorsak för att spara på utskrifter som 

hmc behöver skriva ut. Ny orsak, hämtning i buffertförråd; behovet upphört skall användas 

för alla returer som hämtas i våra förråd.  

- Kvitto vid återlämning till HMC; patienten skall få ett kvitto om de återlämnar hjälpmedel på 

HMC under öppettiderna. Ibland har de inte fått det. 

- Information från beredningsgrupp IT-stöd  

- Fråga Från förskrivare: Dubbletter på artiklar i listan, ordningsföljd på artiklar i listan och 

bifoga dokument i efterhand till en arbetsorder. När man söker på produktnamnet Vendlet 

så får man träff på Vendlet och Vendlet V5. Under respektive rubrik i träfflistan listas 

glidlakanet (art.nr 65233 ) för att det ska vara tydligt att detta tillbehör passar bägge 

huvudhjälpmedlen. Sortering är begränsad i WebSesam och kan inte justeras i nuvarande 

system. Bilaga kan inte adderas i efterhand till arbetsorder. Beredningen ser inte behovet av 

mailto:info@hmc.se


detta som stort och om underlag behöver adderas till utförd order är lösningen att göra ny 

arbetsorder istället. Kommentar om att automatisk ifyllnad (som är en webbläsarfunktion, ej 

webSesam) vid sökning både hjälper och stjälper. Tidigare snabbsökning är avsaknad, men 

syftet med personuppgiftsskydd väger tyngre. Funktion om att WebSesam sparar senaste 

exempelvis 20 sökningarna är inte aktuell av samma orsak.  

- Svinnrapportering. Förslag till funktionalitet via webSesam. Fortfarande ingen lösning för att 

implementera detta i WebSesam. Tankar om att förbättra och förenkla ifyllnad av formuläret 

(AMsystemet)finns.  

- Minskad pappersförbrukning Reducerad mängd utskrifter (ny hämtorderorsak – Hämtning i 

buffertförråd). Fortfarande en del missuppfattningar (vid val av orsak), men dessa har 

minskat efter tillägg av text. Kundtjänst kontaktar specifika beställare direkt om upprepning 

sker.  

- Nyheter i webSesam med information om hur man hittar artikelkommentarer och bilagor i 

ordrar t.ex. inställningar på rullstolar kommer att publiceras på vårdgivarwebben. Oklart när 

det införs.  

-  

- Frågeställning till/från Rehabchefsnätverket 

- Inget 

- Övriga frågor 

- Har det förts någon diskussion/funnits önskemål om att få åtkomst till web Sesam via 

mobiltelefon?  Full tillgång alt bara patientens hjälpmedelsbild. Går inte nu. 

-   

- Välfärdsteknik. 10 kommuner, där ibland Uddevalla, har projekt om olika digitala hjälpmedel 

inom vård/ omsorg. Jag kan berätta lite kort om det jag känner till.  

- Evondos digital läkemedelsrobot  

- SKR välfrärdteknik Modellkommuner för äldreomsorgens digitalisering - SKR 

- Dynor från sjukhus – orust har problem men inte vi andra. 

- Makulerade hämtordrar - Nadja har varit med om detta trots rätt tillvägagångsätt. Inget som 

vi andra har märkt. 

- Digitala visningar på HMC, på flera platser har man loggat in som en person och flera har 

kollat på samma inlogg, vilket gör att det kanske ser ut som färre har varit inne. 

 

Nästa gång 28/april  

Ordförande: Susanne Lindgren 

Sekreterare:  Munkedal 

https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/aldre/overenskommelsealdreomsorg/modellkommunerforaldreomsorgensdigitalisering.33031.html

