
  

 
 
 
 

Vårdsamverkan Skåne 

Skånes Kommuner  Region Skåne 

vardsamverkanskane.se 

 

 

    2023-01-30 

Minnesanteckningar Regional samverkansgrupp 

hjälpmedel, Vårdsamverkan Skåne 12 december 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   Sofia Andersson, Malmö/Mö 
Catrin Knutsson, Primärvården  Eva Hallström, Höganäs/NV 
   
Ej närvarande   Ej närvarande 
Elin Nilsson, Skånes sjukhus NO  -    
Maria Örmgård-Persson, Skånes sjukhus NO  
 
     
  

Inledning 
Mats hälsade välkomna. Inledde därefter med en presentationsrunda då ett par deltagare var 
nya för varandra. Inga önskemål om tillägg till punkten Övrigt.  
   
 
Dagens agenda  

1. Enklare hjälpmedel i samband med planerade operationer 
2. Överköp av hjälpmedel i samband med brukares 20-årsdag  

2.1 Tyngdtäcken 
3. Vägledning vid tjänsteköp av hs-insatser (inkl hjm) i hemmet 
4. Avvikelser som upptäcks av kommunala enheter 
5. Förtroendeförskrivning inom ramen för HS-avtalet och aktivitetsplanen 
6. Hjälpmedel i samband med vistelse inom kriminalvården 
7. Övrigt 

a. Återkoppling Central tjänstemannaberedning 
b. Återkoppling Centralt samverkansorgan 
c. Mötestider 2023 

 

   

1. Enklare hjälpmedel i samband med planerade operationer  
Under 2022 identifierade arbetsgruppen en ojämlikhet mellan Skånes sjukhus avseende 
restriktioner i samband med planerad höftplastik. En fråga som vid föregående möte 
ansågs färdigbehandlad, och beslut togs att återaktivera arbetsgruppen med syfte att 
utreda möjligheten att ta fram en vägledning för förtroendeförskrivning av enklare 
hjälpmedel i samband med planerade operationer. I arbetsgruppen ingår Elin Midgren 
(sammankallande), Peter Raabe, Lukas Granat samt Håkan Jönsson. 
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Återkoppling: Arbetsgruppen presenterar idag ett första förslag och underlag till 
diskussion avseende tre olika hjälpmedel lämpliga för förtroendeförskrivning i samband 
med planerade operationer. Förslaget togs emot bra. Innebär en förbättring för alla 
inblandade, både resursmässigt och för berörda patienter.   
 
Det diskuterades om att definiera begreppet ”förtroendeförskrivning”. Att göra tillägg med 
vilken/vilka förbättringar vägledningen avser att åstadkomma, likaså om den innebär 
några konsekvenser etc. Möjligheten att även inkludera strumppådragare och griptång 
trots att möjlighet till förskrivning av dessa ser olika ut i kommunerna, diskuterades 
också. 
 
 
Beslut: Arbetsgruppen återkommer med reviderat förslag utifrån dagens input och 
diskussioner. Förslaget bifogas till utskick om agenda inför nästa möte där vi diskuterar 
vidare. Även beslut om remissrunda tas vid nästa möte.   
  
 

2. Överköp av hjälpmedel i samband med brukares 20-årsdag 
Arbetsgruppen identifierade tidigt tyngdtäcken som lämpligt hjälpmedel att börja med. Se 
nedan under 2.1. Diskussion idag om att återaktivera arbetsgruppen då frågan är större 
än så. Syftet är att kommunen inte ska behöva göra en ny bedömning i samband med 
övertag, samt att effektivisera den administrativa processen. Sofia Andersson informerar 
om att Säker digital kommunikation (SDK) söker efter utvecklingsprojekt mellan 
vårdgivare och huvudmän vilket skulle vara intressant att undersöka utifrån detta 
perspektiv.     
 
 
Beslut: Kommer överens om att återaktivera arbetsgruppen. Deltagare från Region 
Skåne: Charlotte Olofsson, Charlotta Sönne, Jenny Steckmest, Catrin Knutsson. 
Deltagare för kommunerna: Sofia Andersson (sammankallande), Håkan Jönsson, Elin 
Midgren. Mats Renard efterfrågar eventuell ytterligare kommunal representation på 
morgondagens möte med hjälpmedelschefsnätverket. 
 
 
2.1. Tyngdtäcken 
Från föreg möte: 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 från föregående möte var att VO 
Hjälpmedel fortsatt väntar 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.   
 
Återkoppling: Som vid föregående möte väntar VO Hjälpmedel fortsatt på beslut från 
PHH-nämnden.  
 

 

3. Vägledning vid tjänsteköp av hs-insatser (inkl hjm) i hemmet 
Mats informerar att vägledningen enligt planering nu reviderats med datum och länkar. 
Anledningen till utförd uppdatering är att giltighetstiden löper på ett år i taget. 
Vägledningen finns publicerad på Vårdgivare Skåne; Samverkansavtal - Vårdgivare 
Skåne (skane.se) under fliken Asylsökande/papperslösa med behov av hemsjukvård.  
 

https://vardgivare.skane.se/uppdrag-avtal/kommunsamverkan/samverkansavtal/#106851
https://vardgivare.skane.se/uppdrag-avtal/kommunsamverkan/samverkansavtal/#106851
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Beslut: Med utförd revidering/uppdatering avslutas detta ärende. 
 
 

4. Avvikelser som upptäcks av kommunala enheter 
Ärendet gäller hur avvikelser avseende produkter regionen ansvarar för, 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.  
 
Efter dialog innan sommaren med Regional samrådsgrupp för MAS och MAR har VO 
Hjälpmedel tagit fram en digital blankett för rapportering av avvikelser gällande 
produktfel, som nu publicerats under respektive produktområde på Vårdgivare Skåne. 
Ärendet skulle bevakas till detta möte innan det avslutades. 
 
Återkoppling/Beslut: Jenny Steckmest informerar att det fungerar och att de är nöjda 
med lösningen. Beslut tas därför om att avsluta detta ärende idag.  
 

 

5. Förtroendeförskrivning inom ramen för HS-avtalet och aktivitetsplanen 
Beslut om uppstart av arbetsgrupp i syfte att arbeta aktivt med frågan om möjlighet till 
förtroendeförskrivning som eget utvecklingsområde togs innan sommaren. 
Gruppdeltagare är: Lukas Granat, Maria Örmgård-Persson, Sofia Andersson, Elin 
Midgren, Catrin Knutsson, Eva Hallström och Håkan Jönsson (sammankallande). 
 
Återkoppling:  
Gruppen informerade om att ha identifierat palliativ vård/ASIH som förslag på område att 
börja arbeta med. Mats Renard informerar om att Bilaga 7 (Överenskommelse om 
palliativ vård i Skåne (pdf)) till HS-avtalet för närvarande är under revidering vilket kan 
påverka möjligheten att ta detta som ett första utvecklingsområde.   
 
Andra förslag på utvecklingsområden från arbetsgruppen är: tyngdtäcken, psykiatrisk 
öppen vård, hjälpmedel i samband med akuta besök samt behov av rollator identifierat av 
fysioterapeut på vårdcentral. Sofia Andersson informerar om ett arbetssätt presenterat på 
SKR’s hjälpmedelschefsnätverk från Region Västmanland om förskrivning av rollator via 
1177, som även nämndes vid föregående möte.  
 
Beslut:  
Mats Renard och Annsofie Svensson tar med sig frågan om det finns möjlighet att börja 
arbeta med området Palliativ vård/ASIH till arbetsutskottet till Central 
tjänstemannaberedning.  
 
Mats Renard och Håkan Jönsson tar reda på mer om möjligheten till beställning av 
rollator via 1177 i Region Västmanland. Tar kontakt och bjuder in till kommande möte för 
mer information.  
 

 

6. Hjälpmedel i samband med vistelse inom kriminalvården 
Anteckning från möte 2022-10-19: ”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 

https://vardgivare.skane.se/siteassets/4.-uppdrag-och-avtal/kommunsamverkan/samverkansavtal/overenskommelse-om-palliativ-vard-i-skane.pdf
https://vardgivare.skane.se/siteassets/4.-uppdrag-och-avtal/kommunsamverkan/samverkansavtal/overenskommelse-om-palliativ-vard-i-skane.pdf
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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.” 
 
Återkoppling/beslut: Inga ytterligare besked att ge idag. Gruppen vill att denna 
ärendepunkt finns kvar då detta är ett problem som det behövs förtydligande kring. 
Nämns idag kännedom om ytterligare ett liknande ärende i Skåne.  
 
 
 

7. Övrigt 
 
a. Återkoppling Central tjäntemannaberedning: Mats Renard informerar att 

Centrala tjänstemannaberedningen ställt sig bakom projektet för kartläggning 
av svårigheter i flödet mellan rehabiliteringsinstanser, initierat av arbetsgrupp 
inom Regional samverkansgrupp rehabilitering. Mer information om projektet 
kommer skickas ut och även ges vid två digitala tillfällen under januari. Sprid 
gärna vidare till berörda.  

 
b. Återkoppling Centralt samverkansorgan: Mats Renard informerar om visat 

politiskt intresse för rehabiliterings- och hjälpmedelsfrågor med ökad 
samverkan och resurseffektivitet över huvudmannagränserna.  

 
c. Mötestider 2023: 
 

a. 7 februari kl 13-15 
b. 5 april kl 10-12 
c. 1 juni kl 13-15 

 
d. Kvar från föregående möte: Det saknas kommunala representanter i 

arbetsgruppen från NO samt SO. Mats Renard kontaktar respektive delregion för 
nominering. 


