
 

 

 
 

 

 
 

 

Mötesanteckning Hjälpmedelsforum 
2021-05-27 

Digitalt möte, 09:00 – 12:00 

 
1) Inledning och syfte med dagen 

Anette Alfredsson hälsar välkommen till dagens möte vars syfte är att deltagarna ska få 
information samt ges möjlighet till dialog kring några av ämnena. 

2) Hur kan förskrivarkompetens gällande regelverk, samarbetsavtal/överenskommelse 
HjMB, och webSesam öka? 

a) Aktuella aktiviteter inom samarbetsorganisationen för hjälpmedel  
• Om digital förskrivarutbildning utifrån koncept för förskrivarkompetens. 

Kristina Süvari informerar om bakgrund och nuläge enligt presentation som 
bifogas. De förskrivarutbildningar som produceras inom ramen för 
hjälpmedelssamarbetet i Västra Götaland ersätter inte Socialstyrelsens 
webbutbildning ”Förskrivning av hjälpmedel”. Utbildningarna ger kunskap 
om olika delar i Koncept för förskrivarkompetens och förskrivare behöver 
därför tillgodogöra sig innehållet i båda.  

• Rollen som hjälpmedelssamordnare/hjälpmedelsansvarig 
Ledningsrådet har uppdragit åt samverkansfunktionen att ta fram ett förslag 
på generell uppdragsbeskrivning. Beredningsgrupperna Handbok & 
Sortiment respektive Avtal & Överenskommelse har haft möjlighet att ge 
input till förslaget. Idag får Hjälpmedelsforums representanter möjlighet att 
göra detsamma. 

b) Dialog om rollen som hjälpmedelssamordnare samt förslag på vad ni som 
representanter i hjälpmedelsforum kan bidra med för att stärka 
förskrivarkompetensen på ”hemmaplan”. 
Genomfördes i form av gruppdiskussioner i grupper med fem-sex deltagare i varje. 
Grupperna har ombetts skicka sina synpunkter till 
samordning.hjalpmedel@vgregion.se . Inkomna synpunkter gällande rollen 
hjälpmedelssamordnare kommer att tas med i det fortsatta arbetet med att ta fram 
en uppdragsbeskrivning. Gällande förslag på vad Hjälpmedelsforums representanter 
kan bidra med har följande hittills inkommit: 

• Informera chefer om hjälpmedelsfrågor  

• Driva frågor gällande utbildningar bland kollegor. 

• Lyfta ämnet i olika forum ex. APT/ssk-möte/rehab-möte, ev. en stående 
punkt  

• Driva frågor gällande gemensamt sätt mellan ssk och rehab att förskriva och 
journalföra. 

• Förmedla frågor till kollegor 

• Uppdatera nyheter tex inom sortiment, 
utbildningar/visningar/säkerhetsmeddelande 

• Hålla hjälpmedelsfrågor aktuella inom sin verksamhet, de försvinner lätt bort 

• Drivande förhoppningsvis tillsammans med chef 
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3) Tjänsten expertstöd och konsultation 
a) Aktuellt om Hjälpmedelscentralens utbildningar 

Gunilla Ask, ansvarig för Hjälpmedelscentralens utbildningsprocess informerar enligt 
presentation som bifogas. Bland annat delges där information om att 
Hjälpmedelscentralens utbildningar nu är tillgängliga via Lärportalen Totara. De flesta 
personer som är registrerade som användare i webSesam har fått användarkonton i 
Totara. Det går även att själv lägga upp ett konto, men Gunilla trycker på att det är 
viktigt att först kontrollera om det redan finns ett konto.  

b) Dialog om form för visningsdagar och utbildningar 
Veronica Sjöling och Christina Hammar från Hjälpmedelscentralen informerar och 
introducerar dialog i form av gruppdiskussioner i samma konstellationer som vid 
punkt 2b. Grupperna ombads förmedla sina synpunkter till 
samordning.hjalpmedel@vgregion.se eller till rns.hmc.utbildning@vgregion.se  

c) Projekt webbtidbokning 
Presenteras av Pehr Rehnberg, projektledare VGR-IT och Christina Hammar 
processledare Hjälpmedelscentralen. Presentationen bifogas. 
 

4) Projekt och utvecklingsarbeten 
a) Återkoppling gällande utvecklingsområden som Hjälpmedelsforum prioriterade 

2019 
Anette och Fredrik Ahlvik informerar enligt presentation som bifogas. 

b) Hjälpmedelscentralens miljöarbete 
Christian Ahlborg, processledare Hjälpmedelscentralen informerar enligt presentation 
som bifogas. 

c) Livscykelprojektet 
Projektledare Sofia Romliden informerar om en förstudie vars syfte var att göra en 
översyn över dagens modell för in- och utfasning av produkter samt identifiera förslag 
till var förbättringar kan göras för att minska kostnader, negativ miljöpåverkan och 
uppnå ekonomisk effektivitet samt krav på patientsäkerhet. Presentationen bifogas. 
 

Anette informerar om att det blir ett möte för Hjälpmedelsforum under sen höst. 
Representanterna kommer inför det att tillfrågas om synpunkter på mötesform samt 
förslag på innehåll. 
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