
  

 
 
 
 

Vårdsamverkan Skåne 

Skånes Kommuner  Region Skåne 

vardsamverkanskane.se 

 

 

    2022-11-04 

Minnesanteckningar Regional samverkansgrupp 

hjälpmedel, Vårdsamverkan Skåne 19 oktober 2022   
 
 
För Region Skåne   För kommunerna 
Annsofie Svensson, Koncernkontoret (sekr)  Mats Renard, Skånes Kommuner (ordf) 
Jenny Steckmest, PHH   Håkan Jönsson, Skånes Kommuner 
Charlotta Sönne, PHH   Peter Raabe, Trelleborg/SV 
Charlotte Olofsson, PHH   Elin Midgren, Lunds kommun/M 
Lukas Granat, SUS 
Catrin Knutsson, Primärvården  Ej närvarande 
    Sofia Andersson, Malmö/Mö 
Ej närvarande   Eva Hallström, Höganäs/NV 
Elin Nilsson, Skånes sjukhus NO     
Maria Örmgård-Persson, Skånes sjukhus NO  
 
    

   
Inledning 
Mats hälsade välkomna och ställde frågan om det är okej att våra namn finns i 
minnesanteckningarna och att dessa, tillsammans med uppdrag och pågående arbete läggs 
ut på Vårdsamverkan Skåne-sidan. Okej för alla. Annsofie Svensson ersätter från och med 
dagens möte Louise Roberts som Region Skånes representant från Central 
tjänstemannaberedning.   
 
Dagens agenda:  
 

1. Utredning för jourverksamhet av hjälpmedelsservice (se bilaga) 
2. Återkoppling - Enklare hjälpmedel i samband med planerade höftoperationer 
3. Återrapportering - överköp av hjälpmedel i samband med brukares 20-årsdag  
4. Information om vägledning vid tjänsteköp av hs-insatser (inkl hjm) i hemmet 
5. Avvikelser som upptäcks av kommunala enheter 
6. Förtroendeförskrivning inom ramen för HS-avtalet och aktivitetsplanen 
7. Hjälpmedel i samband med vistelse inom kriminalvården 
8. Övrigt 
 

   

1. Utredning för jourverksamhet av hjälpmedelsservice  
Lotta Green Dahlberg, utvecklingschef VO Hjälpmedel, informerade kort om innehållet i 
bifogat beslutsförslag. Ett beslut från Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden 
om att utreda behovet av jourverksamhet för service och akuta ärenden, 
hjälpmedelsservice, av i första hand hjälpmedel ägda och förskrivna av Region Skåne.   
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Mats Renard informerar om att Skånes Kommuner har lyft frågan om samarbete med 
kommunerna i Skåne avseende jourverksamhet av hjälpmedelsservice med följande 
grupper:  

• Kommunförberedande grupp inför central tjänstemannaberedning  
• Regional samverkansgrupp för hjälpmedel (kommunala representanter)  
• Nätverk för kommunala hjälpmedelsverksamheter  

 
Det finns en bred samsyn i tillfrågade grupper kring att kommunerna i Skåne inte 
bedömer samarbete avseende jourverksamhet för hjälpmedelsservice vara aktuellt. 
Bedömningarna grundar sig bland annat på att en införande av gemensam 
jourverksamhet för hjälpmedelsservice är mycket komplicerad och att det 
erfarenhetsmässigt finns mer kostnadseffektiva sätt att hantera byte av individuellt 
förskriva hjälpmedel på jourtid.  
 
Beslut: Mats Renard skickar tjänsteskrivelse till Lotta Green Dahlberg avseende den 
respons som kommit in från ovanstående grupper. 
 
 

2. Återkoppling - Enklare hjälpmedel i samband med planerade höftoperationer   
a) I enlighet med beslut på möte 220301 kontaktades Kunskapsstyrningsorganisationen 

med frågeställning som fokuserar på vilka restriktioner som förordas i samband med 
planerad höftplastik. Detta grundar sig i att det framkommit skillnader mellan 
sjukhusen vid elektiv höftplastik som utförs via bakre snitt. Vid föregående möte 
220510 återkopplades att Lokalt programområde (LPO) Rörelseorganens sjukdomar 
behandlade frågan och att ny återkoppling skulle ske vid dagens möte.  

 
Återkoppling: Frågan har diskuterats inom ramen för LPO Rörelseorganens sjukdomar 
och diskussinen har följts av mailkonversation mellan ansvariga för höftproteskirurgin 
inom de tre förvaltningarna. Sammanfattningsvis så finns inom förvaltning NV och SUS 
inga generella restriktioner vid höftledsoperationer men i enskilda fall kan operatören 
besluta om postoperativa restriktioner. Höftoperatören inom förvaltning NO har kvar 
restriktioner men de har i våra diskussioner uppmanats att se över sina rutiner då det är 
önskvärt med gemensamma rutiner i Region Skåne. Läkarna i förvaltning NO har fått ta 
del av erfarnheterna från SUS/Trelleborg och Hbg/Ängelholm samt det forskningsresultat 
som låg bakom fattade beslut om att inte ha generella restriktioner vid 
höftledsoperationer.  
 
Beslut: Arbetsgruppen återaktiveras med syfte att titta på möjligheten att ta fram en 
vägledning som understryker individuella bedömningar vid förtroendeförskrivningar. I 
denna grupp ingår Elin Midgren (sammankallande), Peter Raabe, Lukas Granat samt 
Håkan Jönsson. 
 
 
b) På föregående möte framfördes att Malmö stad noterat ett ökat tryck på 

hjälpmedelspaket som ska delas ut inför planerade operationer. Sannolikt finns 
samband med att fler aktörer börjat operera. Många gånger hör personer av sig och 
behöver med kort varsel hjälpmedel inför en operation. Eftersom lagren är 
begränsade blir det problem och framöver önskar kommunerna dialog (i förväg) om 
att de planerade operationerna kan förväntas öka, exempelvis när nya aktörer träder 
in eller inför särskilda kösatsningar, så de kan ha bättre beredskap. Louise Roberts 
skulle framföra önskemålen och återkoppla på dagens möte. 

 
Återkoppling: Region Skåne har inga nya aktörer på ingång som skulle kunna bli 
föremål för vårdgarantiavtal. Inga särskilda kösatsningar heller. Sannolikt var det en 
tillfällig peak i samband med att en privat verksamhet utökade sin operationskapacitet. 
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3. Återrapportering - överköp av hjälpmedel i samband med brukares 20-årsdag 
Handlar kort om att arbetsgruppen tagit fram två förslag, där VO Hjälpmedel nu 
undersöker förutsättningar för de respektive alternativen. Gruppen har framförallt 
diskuterat hantering av tyngdtäcken men tänker att principen, om det fungerar, skulle 
kunna breddas framöver.  
 
Återkoppling: VO Hjälpmedel väntar fortsatt på beslut från PHH-nämnden. Ärendet att 
ta ställning till avser i vilken omfattning Region Skåne ska erbjuda tyngdtäcken. Ett beslut 
som därefter kommer ligga till grund för hur frågan om överköp kan hanteras. Ny 
återkoppling på nästa möte.   

 
 

4. Vägledning vid tjänsteköp av hs-insatser (inkl hjm) i hemmet 
Mats informerar att framtagen vägledning finns publicerad på Vårdgivare Skåne 
Samverkansavtal - Vårdgivare Skåne (skane.se) under fliken Asylsökande/papperslösa  
med behov av hemsjukvård. Vägledningen ska uppdateras senast 221231. Inga 
synpunkter har ännu inkommit. Det framförs att kännedom om vägledningen upplevs 
vara låg. Behov om ytterligare kommunikationsinsatser diskuteras men beslutas att 
avvakta.  
 
Beslut: Vägledningen ska uppdateras senast 221231. Kommer behandlas på 
nästkommande möte 12 december. Separat utskick om detta kommer. 
 
 

5. Återkoppling - Avvikelser som upptäcks av kommunala enheter 
Vid föregående möte beslutades att representanter från VO Hjälpmedel skulle bjudas in 
till Regional samrådsgrupp för MAS och MAR 220530 för diskussion om hur avvikelser 
avseende produkter de ansvarar för, och som beställs av kommunala verksamheter, 
skulle kunna hanteras. I dagsläget gäller det inkontinenshjälpmedel och pump för enteral 
nutrition. Anledningen är att det enligt gällande regelverk för medicintekniska produkter 
ingår uppföljningsansvar. 
 
Återkoppling: Jenny Steckmest informerar att två representanter från VO Hjälpmedel 
medverkade på nämnda möte. Önskemål framkom om att kunna rapportera avvikelserna 
gällande produktfel via blankett, förslagsvis på Vårdgivare Skåne under respektive 
produktområde. Publicering kommer ske inom kort med direkt återkoppling till Regional 
samrådsgrupp för MAS och MAR. Vi bevakar ärendet till nästa möte innan vi avslutar det.   
 

 

6. Återkoppling - Förtroendeförskrivning inom ramen för HS-avtalet och 
aktivitetsplanen 
Vid föregående möte beslutades att bilda och starta upp en arbetsgrupp för att arbeta 
mer aktivt med förtroendeförskrivning som ett utvecklingsområde. I gruppen beslutades 
följande personer att ingå, eller en av dem förmedlad kollega; Lukas Granat, Maria 
Örmgård-Persson, Sofia Andersson, Pillan Lindberg, Catrin Knutsson, Eva Hallström och 
Håkan Jönsson (sammankallande).  
 
Återkoppling: Gruppen har ännu inte sammankallats. Beslutas idag att Elin Midgren 
ersätter Pillan Lindberg. Ny återkoppling nästa möte. 
 

 

https://vardgivare.skane.se/uppdrag-avtal/kommunsamverkan/samverkansavtal/#106851
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7. Hjälpmedel i samband med vistelse inom kriminalvården 
Fråga har inkommit angående vem som har kostnadsansvaret för manuell rullstol till 
person > 20 år som vistas i fängelse i annan kommun än sin hemkommun. Anledningen 
till att aktuell kommun hänvisat till regionen i detta ärende är på grund av att det upplevs 
finnas en otydlighet i om denna typ av insats inkluderas i Riksavtalet eller inte. Ett avtal 
som reglerar utomlänsvård, och därmed inte inkluderar kommunerna. Frågan har lyfts 
med jurister på SKR som svarar att eftersom detta i Skåne är ett kommunalt 
kostnadsansvar så är det inte en fråga som faller inom ramen för Riksavtalet. Dvs 
hemkommunen, inte hemregionen, har kostnadsansvaret för rullstolen.   
 
Återkoppling nästa möte: Mats Renard undersöker frågan vidare utifrån att bringa 
klarhet i om det finns specifika avtal som gäller inom kriminalvården, under 
fängelsevistelse eller under häktestiden. 
 
 

8. Övrigt 
 

• Förskrivning av rollator genom ”beställning” via 1177. I Region Västmanland är 
detta möjligt genom att den som anser sig ha behov av en sådan besvarar fyra 
frågor. Mer information från Mats Renard och Håkan Jönsson om detta på nästa 
möte.  
 

• Information om samverkansgruppen behöver uppdateras på 
Vårdsamverkanskåne.se. Regional samverkansgrupp hjälpmedel kommer ha 
egen sida där information om gruppens uppdrag, deltagare samt 
minnesanteckningar kommer publiceras.  
 

• Fråga uppkom om Hjälpmedelsguiden ska finnas kvar, behov av revidering i 
sådana fall. Enighet om att denna används, och behöver finnas kvar. Anledning 
till att revidering inte prioriterats hänvisas till bemanningsbekymmer på Skånes 
Kommuner. 
 

• Det saknas kommunala representanter i arbetsgruppen från NO samt SO. Mats 
Renard kontaktar respektive delregion för nominering. 

 
 

9. Kommande möte 
Nästa möte ändras från 2 december till 12 december kl 09-11. Mats Renard skickar ut ny 
mötesinbjudan.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


