
  

 
 
 
 

Vårdsamverkan Skåne 

Skånes Kommuner  Region Skåne 
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    2023-02-20 

Minnesanteckningar Regional samverkansgrupp 

hjälpmedel, Vårdsamverkan Skåne 7 februari 2023   
 
 
För Region Skåne   För kommunerna 
Annsofie Svensson, Koncernkontoret (sekr)  Mats Renard, Skånes Kommuner (ordf) 
Maria Örmgård-Persson, Skånes sjukhus NO 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  -    
Jenny Steckmest, PHH 
 
  

Inledning 
Mats hälsade välkomna. Inga synpunkter på föregående minnesanteckningar. Inga önskemål 
om tillägg till punkten Övrigt. Mats Renard, Håkan Jönsson och Eva Hallström deltar på plats 
från Skånes Kommuner, övriga via Teams. 
   
 
Dagens agenda  

1. Enklare hjälpmedel i samband med planerade operationer 
Bilaga: Vägledning för förtroendeförskrivning av enklare hjälpmedel inför planerade 
operationer   

2. Överköp av hjälpmedel i samband med brukares 20-årsdag  
2.1 Tyngdtäcken 

3. Förtroendeförskrivning inom ramen för HS-avtalet och aktivitetsplanen 
4. Hjälpmedel i samband med vistelse inom kriminalvården 
5. Kartläggning av svårigheter i rehabiliteringsflödet 
6. Övrigt 

a. Mötestider 2023; boka in höstens datum 
b. Representanter i samverkansgruppen 

 

   

1. Enklare hjälpmedel i samband med planerade operationer  
Vid föregående möte beslutades om att återaktivera arbetsgruppen i 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.  
 
Återkoppling: Arbetsgruppen har tagit fram förslag på Vägledning för 
förtroendeförskrivning i samband med planerade operationer, som skickats ut 
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tillsammans med dagens agenda. Förslaget togs emot bra. Innebär en förbättring för alla 
inblandade, både resursmässigt och för berörda patienter.   
 
Beslut: Arbetsgruppen återkommer med reviderat förslag utifrån dagens diskussion och 
input. Arbetsgruppen återkommer även med förslag på Blankett till patient efter beslut om 
förskrivning, att ta med till kommunens hjälpmedelsverksamhet.  
 
Planering framåt: Förslag på vägledning ska primärt till Arbetsutskott till Central 
tjänstemannaberedning 2023-02-27. Och till Central Tjänstemannaberedning 2023-03-17 
för information. Därefter ut på remiss för att komma åter till Central 
tjänstemannaberedning för ställningstagande 2023-04-08. Remissrunda föreslås via 
Central tjänstemannaberedning, Områdesnätverk för MAS och MAR samt regionala och 
kommunala hjälpmedelsverksamheter.   
 
 

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 vid föregående möte 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. 
Gruppdeltagare är: Charlotte Olofsson, Charlotta Sönne, Jenny Steckmest, Catrin 
Knutsson, Håkan Jönsson, Elin Midgren och Sofia Andersson (sammankallande).  
 
Återkoppling: Gruppen har ännu inte träffats. Ytterligare kommunal representation 
behövs. Mats Renard återkommer.  
 
 
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. Ny återkoppling nästa möte. 
 

 

3. 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). 
 
Gruppen informerade på föregående möte om att ha identifierat palliativ vård/ASIH som 
förslag på område att börja arbeta med. Mats Renard informerade om att Bilaga 7 
(Överenskommelse om palliativ vård i Skåne (pdf)) till HS-avtalet var under revidering 
vilket kunde påverka möjligheten att ta detta som ett första utvecklingsområde.   
 

https://vardgivare.skane.se/siteassets/4.-uppdrag-och-avtal/kommunsamverkan/samverkansavtal/overenskommelse-om-palliativ-vard-i-skane.pdf
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Andra förslag på utvecklingsområden från arbetsgruppen var: tyngdtäcken, psykiatrisk 
öppen vård, hjälpmedel i samband med akuta besök samt behov av rollator identifierat av 
fysioterapeut på vårdcentral.  
 
Sofia Andersson informerade om ett arbetssätt presenterat på SKR’s 
hjälpmedelschefsnätverk från Region Västmanland om förskrivning av rollator via 1177, 
som även nämndes vid föregående möte.  
 
Återkoppling och beslut: Revidering av Bilaga 7 är färdig. 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 som har möte i 
morgon. Ny återkoppling nästa möte.  
 
Håkan Jönsson återkopplar att den information han fått till sig angående förskrivning av 
rollator via 1177 inte stämde. Sofia Andersson kommer även stämma av detta med 
hjälpmedelschefsnätverket.   
 
 

 

4. 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 
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.  
 

5. Kartläggning av svårigheter i rehabiliteringsflödet 
I Skånes rehabiliteringsflöde rapporteras regelbundet svårigheter med samverkan och 
möjlighet att överrapportera åtgärder vidare, vilket leder till brister i rehabiliteringskedjan. 
För att få en bättre uppfattning om hur ofta och var dessa svårigheter förekommer, har 
Regional samverkansgrupp Rehabilitering inom Vårdsamverkan Skåne beslutat att göra 
en kartläggning med stöd av ett enkelt formulär på Vårdgivare Skåne.  
 
Kartläggningen genomförs under perioden 2023-02-01 till 2023-04-30 och formuläret 
används parallellt med det nuvarande systemet för avvikelser för att få en övergripande 
förståelse.  
 
Målgrupp är alla arbetsterapeuter och fysioterapeuter i Skåne inom Region Skånes 
sluten/specialistvård, primärvård, Skånes kommuner eller privata aktörer, exklusive 
psykiatrin.  
 
Den 18 januari och den 24 januari genomfördes digitala informationsträffar. Nu erbjuds 
ytterligare ett tillfälle: 2023-02-14 kl.15.00-16.00.  
 
Mer information: Frågeformulär - svårigheter i flödet mellan rehabiliteringsinstanser - 
Vårdgivare Skåne (skane.se)  

https://vardgivare.skane.se/supportsidor/formular/frageformular-avvikelser-rehabilitering/
https://vardgivare.skane.se/supportsidor/formular/frageformular-avvikelser-rehabilitering/
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6. Övrigt 

 
a. Mötestider 2023, med tillägg av höstens datum: 

 

• Våren 2023: 
7 februari kl 13-15 
5 april kl 10-12 
1 juni kl 13-15 
 

• Hösten 2023: 
19 september kl 08-10 
10 november kl 13-15 
19 december kl 13-15 

 
 
b. Representanter i samverkansgruppen: 

 

• Kvar från föregående möte: Det saknas kommunala representanter i 
samverkansgruppen från NO samt SO. Mats Renard kontaktar respektive 
delregion för nominering. 

 

• Lukas Granat meddelar att han slutar 1 april. Ortopeden SUS återkommer 
med besked om ny representant.     


