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Mötesanteckning Ledningsråd medicintekniska produkter 
Tid:  2022-04-28 kl. 09:00 – 12:00 
Mötesform:  Digitalt (Teams) 
 
Närvarande: För VGR 

Jeanette Rehn  Närhälsan och Regionhälsan  

Mikael Forslund  Habilitering & Hälsa 
För VGK 

Lena Olsson   Fyrbodals kommunalförbund 
Maria Ljung  Göteborgsregionen, GR 
Helene Nordling  Sjuhärads kommunalförbund  
Ingegärd Ljungqvist  Göteborgs Stad 
Carina Arvidsson  Skaraborgs kommunalförbund 

Ordförande  Anneli Bjerde  VästKom 
Vice ordf. Peter Amundin  VGR: Koncernstab hälso- och sjukvård 
Regionservice Måns Ottertun  Affärsområde 2  
Sekreterare  Anette Alfredsson  Samverkansfunktionen (Hjm) 
Förhinder Charlotta Widell Sjukhus 

Josef Adolfsson  Sjukhus  
Vakant VGR  Privat primärvård 
Inbjudna Emma Övelius  Projektledare Digitala hjälpmedel i samverkan (4a) 

Mia Isacson  Regionutvecklare, enhet Läkemedel och hjälpmedel (4b) 
 Karin Rydén  Strateg MTP, vårdens digitalisering (4b) 
Samverkans-  
funktionen  Linda Augustsson (Hjm)  

Fredrik Ahlvik  (HjMB) 
Henric Wichmann (LMN) 

 Piotr Gabrys  (Hjm) 
   

1. Godkännande av dagordning och föregående mötesanteckningar 
a) Anneli hälsar alla välkomna, särskilt till Carina Arvidsson som är ny representant för 

Skaraborgs kommunalförbund. Samtliga närvarande presenterar sig.  
Dagordningen godkänns.  
 

b) Föregående mötesanteckningar läggs till handlingarna. 
 

2. Ekonomi  
a) Ekonomirapporter 

Föredragande: Måns Ottertun 
Rapport om ekonomiskt utfall per mars för Samarbetsavtal för försörjning av personliga 
hjälpmedel, hjälpmedel vid medicinsk behandling och läkemedelsnära produkter. 
Hjälpmedelscentralen visar på ett bättre resultat än budgeterat men det finns en osäkerhet 
om utfallet framöver, bland annat beroende på leverantörsstörningar (se även punkt 4e).  
Inom Läkemedelsnära produkter ses också ett positivt resultat, vilket framför allt beror på 
ökade volymer som beräknas fortsätta under året. 
Ställningstagande: Ledningsrådet tackar för informationen.  
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3. Beslutsärenden  
a) Planerad start för Överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet 

Föredragande: Anette Alfredsson 
Ärendet gäller reviderat startdatum för överenskommelsen. Den ursprungliga planen var 
att överenskommelsen skulle gälla fr.o.m. 2022-01-01, men beslutsprocessen i var och en 
av de 49 kommunerna har dragit ut på tiden och först 2022-04-13 har samtliga kommuner 
ställt sig bakom och undertecknat överenskommelsen. 
 
Det framförs en fråga om information hinner spridas inför den 1 juni, men eftersom 
informationsmaterial är påbörjat förväntas det kunna spridas i mitten av maj. En annan 
fråga som diskuteras är det tillägg som ledningsrådet tidigare gjort i överenskommelsen: 
”Grundprincipen är att överenskommelsen gäller både offentlig och privat verksamhet.”  
En kommun har påtalat att det även finns behov av en överenskommelse med fristående 
huvudmän inom skolan. Ledningsrådets diskussion leder fram till att detta inte påverkar 
starten av överenskommelsen. Frågan om relationen mellan kommuner och privata 
utförare i förhållande till olika avtal och överenskommelser gäller inom flera områden, 
vilket behöver ses över. Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel reglerar hälso- 
och sjukvårdens ansvar och kravet på grundutrustning i vissa verksamheter. Detta är 
oberoende av hur behovet av grundutrustning tillgodoses/anskaffas. I dagsläget kan privata 
verksamheter som vill hyra eller köpa grundutrustning från Hjälpmedelscentralen endast 
göra detta om det finns en faktureringsadress till den kommun som verksamheten har avtal 
med. Ledningsrådet föreslår att en lista med frågor och svar publiceras ihop med 
överenskommelsen, där frågan om privata aktörer initialt kan finnas med. 
 
Ställningstagande: Ledningsrådet ställer sig bakom förslaget startdatum 2022-06-01 och 
önskar att det ihop med  överenskommelsen publiceras ”frågor och svar” innehållande 
frågor som besvaras av samverkansfunktionen. 
Fortsatt hantering: Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel kommer att 
revideras i enligt med överenskommelsens skrivningar gällande dubbelutrustning och 
grundutrustning. 
Kommunikation: Samverkansfunktionen tar fram och sprider ett informationsmaterial som 
kan användas som stöd vid implementering inom berörda verksamheter. Utskick görs via 
Hjälpmedelsforum (inkl. sedvanlig vidarebefordring till vårdgivarnytt), kommunalförbunden 
och till kommunbrevlådor. Vid utskicken lämnas en uppmaning att sprida materialet till 
berörda förvaltningar inom hälso- och sjukvård, förskola, skola och daglig verksamhet. 
 

b) Plan för utvärdering av samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel 

Föredragande: Anette Alfredsson 
Utvärdering av samarbetsavtalet ska enligt avtalet göras vad tredje år. För utvärderingen 
2022 föreslås ett bredare tillvägagångssätt jämfört med tidigare genom att låta både 
förskrivare och personal på Hjälpmedelscentralen få skatta sina kunskaper om sina 
respektive åtaganden i samarbetsavtalet, samt att ange hur de tycker att 
hjälpmedelssamarbetet dem emellan fungerar. Hjälpmedelsanvändare ges också i 
föreslagen plan större möjlighet att få uttrycka hur de upplever utförandet av 
Hjälpmedelscentralens tjänster. 
 
Ledningsrådet diskuterar vilka intressenter i form av högre chefer inom VGR och kommun 
som skulle kunna bidra med tankar kring framtida hjälpmedelsförsörjning, som också 
inkluderar omställning till ”nära vård”. Det konstateras att detta bredare perspektiv inte 
ryms inom ramen för utvärderingen och att intervjuer med indirekta intressenter därför bör 
lyftas bort ur utvärderingsplanen.  
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Ställningstagande: Ledningsrådet ställer sig bakom föreslagen plan med den förändringen 
att intervjuer med indirekta intressenter exkluderas. 
Fortsatt hantering: Utvärderingen påbörjas under våren men genomförs i huvudsak under 
hösten 2022. Rapport presenteras för Ledningsrådet i december 2022. 
 

c) Ansökan nya produktanvisningar för digital våg för egenmonitorering 

Föredragande: Linda Augustsson 
Projektet för egenmonitorering har inkommit med ansökan om en produktanvisning för 
digital våg. Produktområdet omfattar digitala vågar som är avsedda att mäta vikt i hemmiljö 
och digitalt överförda mätvärden som delas både med patienten själv och med hälso- och 
sjukvården. Våg är idag inget förskrivningsbart hjälpmedel. Syftet med förslaget är att en 
avgränsad målgrupp ska kunna dela uppgifter om sin vikt direkt med sin vårdenhet. För 
vårdgivarna innebär denna egenmonitorering ett verktyg och nya förutsättningar i 
omställningen till en god och nära vård. 
 
Beredningsgrupp Handbok & Sortiment ställer sig bakom förslaget att införa digital våg som 
ett förskrivningsbart produktområde. Detta då det krävs hälso- och sjukvårdens kompetens 
för tolkning av data, utifrån ett behandlingsperspektiv. Det finns även vinster för patient 
och för vårdgivarna, till exempel mer tillförlitlig data i realtid och färre fysiska besök. I 
nuläget finns inte heller möjlighet att med egeninköpt utrustning dela mätvärden med 
hälso- och sjukvården. Beredningsgruppen påtalade att datahanteringen måste säkerställas 
ur ett patientsäkerhetsperspektiv, även för kommunal hälso- och sjukvård. Tills dess att 
datahanteringen är säkrad över vårdgivargränser bör det framgå av produktanvisningen att 
förskrivning enbart kan ske inom Västra Götalandsregionen. Ett krav bör även vara att data 
kan nollställas i samband med rekonditionering inför förskrivning till ny patient. 
 
Ledningsrådet instämmer med att det initialt behövs ett tillägg i produktanvisningen att 
förskrivning endast kan ske inom VGR. Detta kan senare komma att ändras då 
datahantering är säkrad över vårdgivargränser. Det påpekas att det ännu inte finns alla svar 
gällande datasäkerhet, ansvar och arbetssätt. Detta kan inte regleras i produktanvisningen 
utan bör, för dagens tre ansökningar (punkt 3c, 3d och 3e), omhändertas inom 
egenmonitoreringsprojektet.  
 
Ställningstagande: Under förutsättning att ett tilläggs görs om att förskrivning initialt 
endast kan ske inom VGR ställer Ledningsrådet sig bakom att: 
1) Införa ny produktanvisning i handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel gällande 
digital våg för egenmonitorering i enlighet med bifogat förslag. 
2) Produktanvisningen publiceras när produkter upphandlats som uppfyller krav på 
hantering av personuppgifter och datasäkerhet, då blir produkterna förskrivningsbara. 
Fortsatt hantering: Samverkansfunktionen skriver ett beslutsunderlag till hälso-och 
sjukvårdsdirektören för delegationsbeslut för VGR (enbart VGR som har kostnadsansvar).  
 

d) Ansökan nya produktanvisningar digital blodtrycksmätare för egenmonitorering 

Föredragande: Linda Augustsson 
Projektet för egenmonitorering har inkommit med ansökan om en produktanvisning för 
digital blodtrycksmätare. Produktområdet omfattar digitala blodtrycksmätare som är 
avsedda att mäta blodtryck och pulsfrekvens i hemmiljö och digitalt överför mätvärden som 
delas både med patienten själv och med hälso- och sjukvården. Blodtrycksmätare är idag 
inget förskrivningsbart hjälpmedel. Syftet med förslaget är att en avgränsad målgrupp ska 
kunna dela uppgifter om sitt blodtryck och puls direkt med sin vårdenhet. För vårdgivarna 
innebär denna egenmonitorering ett verktyg och nya förutsättningar i omställningen till en 
god och nära vård. 
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Beredningsgrupp Handbok & Sortiment ställer sig bakom förslaget med samma motivering 
och förbehåll som för digital våg i punkt 3c. 
 
Ledningsrådet för liknande diskussion som för digital våg, se punkt 3c. 
 
Ställningstagande: Under förutsättning att ett tilläggs görs om att förskrivning initialt 
endast kan ske inom VGR ställer Ledningsrådet sig bakom att: 
1) Införa ny produktanvisning i handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel gällande 
digital blodtrycksmätare för egenmonitorering i enlighet med bifogat förslag. 
2) Produktanvisningen publiceras när produkter upphandlats som uppfyller krav på 
hantering av personuppgifter och datasäkerhet, då blir produkterna förskrivningsbara 
Fortsatt hantering: Samverkansfunktionen skriver ett beslutsunderlag till hälso-och 
sjukvårdsdirektören för delegationsbeslut för VGR (enbart VGR som har kostnadsansvar). 
 

e) Ansökan om ändring av produktanvisning för 042412 blodanalysmaterial, pulsoximeter för 
egenmonitorering 

Föredragande: Linda Augustsson 
Projektet för egenmonitorering har inkommit med ansökan om en ändring av 
produktanvisning 042412 blodanalysmateriel, pulsoximeter, så att även digital pulsoximeter 
för egenmonitorering omfattas. Pulsoximeter för egenmonitorering är avsedd att mäta 
blodets syremättnad i hemmiljö och digitalt överföra mätvärden som delas både med 
patienten själv och med hälso- och sjukvården. Pulsoximeter är förskrivningsbart idag men 
dagens produktanvisning medger inte förskrivning av digital pulsoximeter för 
egenmonitorering. Syftet med förslaget är att en avgränsad målgrupp ska kunna dela 
uppgifter om syremättnaden i sitt blod med sin vårdenhet. För vårdgivarna innebär denna 
egenmonitorering ett verktyg och nya förutsättningar i omställningen till en god och nära 
vård. 
 
Beredningsgrupp Handbok & Sortiment har berett ärendet och ställer sig bakom förslaget 
att ändra produktanvisning 042412 blodanalysmateriel, pulsoximeter så att även digital 
pulsoximeter för egenmonitorering omfattas. Motivering och förbehåll är samma som för 
digital våg och digital blodtrycksmätare, se punkt 3c och 3d. 
 
Ledningsrådets diskussion under punkt 3c och 3d gäller även för pulsoximeter för 
egenmonitorering. 
 
Ställningstagande: Under förutsättning att ett tilläggs görs om att förskrivning initialt 
endast kan ske inom VGR ställer Ledningsrådet sig bakom att: 
1) förändra produktanvisning 042412 blodanalysmateriel, pulsoximeter i enlighet med 
bilaga. 
2) produktanvisningen publiceras när produkter upphandlats som uppfyller krav på 
hantering av personuppgifter och datasäkerhet, då blir produkterna förskrivningsbara. 
Fortsatt hantering: Samverkansfunktionen skriver ett beslutsunderlag, enligt ändringar 
ovan, till hälso-och sjukvårdsdirektören för delegationsbeslut för VGR (enbart VGR som har 
kostnadsansvar). 
 

4. Informationsärenden 
a) Återkoppling från projektet Digitala hjälpmedel i samverkan gällande remissvar 

Föredragande: Emma Övelius 
Emma Övelius (nu projektledare för både VästKom och VGR via Lumell) presenterar en 
samanställning av de remissvar som inkommit gällande samverkansavtalet för digitala 
hjälpmedel.   
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Sista svarsdag på remissen var 18 april. Det har inkommit 36 svar varav majoriteten ställer 
sig positiva till utökat samarbete. Nästan alla svarade att de är positiva till att underteckna 
avtalet i sin nuvarande form. Det finns kommuner som angett att de ställer sig positiva, 
men som ännu inte har lämnat formellt remissvar.  
 
Kommentarer som lyfts fram från remissvaren är bland annat att intentionen ligger väl i 
linje med omställningen till en mer nära vård och ökad digitalisering, att det är positivt att 
använda befintliga välfungerande strukturer samt att samarbete och samverkansavtalet 
kan skapa förutsättningar för en jämlik nära vård oavsett geografisk hemvist. Det nämns 
bland att också att det är viktigt att säkerställa kostnadsfördelning och att utreda och 
beakta frågor kring datahantering. Önskemål har lämnats om justerad tidsplan. Förslaget till 
SRO är dock att inte anpassa tidsplanen utifrån upphandlingar, men att kommuner som 
önskar mer tid på sig kan ansluta i efterhand. Det medför att kommuner som skriver på 
avtalet sent inte deltar i de första upphandlingarna. 
 
Det inkom också synpunkter på ”att-satserna” i samverkansavtalet som syftar till att 
förtydliga avtalet. Projektet har utifrån dessa justerat formuleringar, vilket presenteras.  
 
I sammanhanget nämner Emma att arbetsgruppen för styrning och ledning har tagit fram 
två förslag till nytt namn för ledningsrådet som ledningsrådets representanter kan rösta på. 
Länk till röstningen finns tillgänglig för ledningsrådet i projektets presentation.  
 
Ställningstagande: Ledningsrådet tackar för informationen och för det gedigna arbete som 
hittills genomförts.  
Fortsatt hantering: I eftermiddag lyfts förslag på samverkansavtal för ställningstagande i 
SRO. Projektledningen kommer att kontakta alla som har lämnat remissvar för att tacka och 
notera hur deras remissvar hanterats. 
 

b) Ledning och styrning av MTP inom VGR  
Föredragande: Mia Isacson  
Mia informerar om pågående arbete gällande ledning och styrning av MTP inom VGR. Även 
kommunerna är indirekt berörda genom befintliga avtal och överenskommelser med 
Regionservice. Inventering inom området har gjorts av vad som ingår i tillverkning, 
anskaffning, användning och hantering. Alla nämnda delar hänger ihop och påverkar 
varandra, varför det behövs en tydlig ledning och styrning. Förutsättningar i FVM och 
säkerhetshantering är aktuella prioriterade områden. Det har identifierats ett behov av en 
regional säkerhetsfunktion. Det finns en arbetsmodell med en styrgrupp och en 
samordningsgrupp, med representation från olika förvaltningar, som ska omhänderta 
prioriterade områden. Ledningsrådet är en tilltänkt referensgrupp till arbetsmodellen. 
Presentationen kan nås från mellanarkivet i VGR. 
 
På fråga om tillverkningsansvar och regulatoriskt ansvarig person svarar Mia att 
tillverkningen av specialanpassade produkter kommer att ingå i ansvaret.  
 
I sammanhanget lyfts att det pågår en utredning om hur koncernkontoret ska organiseras 
utifrån ny politisk styrning inom VGR. Även inköpsorganisationen kommer att beröras samt 
samordningsråden som förmodligen kommer att få en ny roll. 
 
Kommentar ges även om MedControl kopplat till avvikelsehantering, då samtliga 
kommuner nu anslutit sig till detta system. Närhälsan ser det som positivt om avvikelser 
med hjälpmedel kan hanteras i MedControl. Anneli svarar att användningen inom 
kommunal verksamhet primärt är begränsad till avvikelser till ingångna avtal och 
överenskommelser, såsom avvikelser i samverkan när det gäller vård, stöd och omsorg. Det 
kan dock finnas möjlighet till en utökning framöver. Delregionalt tittas det på hur arbetssätt 
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kan förbättras inom kommunerna. Frågan om att använda MedControl för information om  
gjorda anmälningar av medicintekniska avvikelser till Hjälpmedelscentralen har även lyfts 
som ett önskemål i beredningsgrupp Avtal & Överenskommelse. 
 
Ställningstagande: Ledningsrådet tackar för informationen.  
 

c) Produkter utan MDR-märkning 
Föredragande: Henric Wichmann och Anette Alfredsson 
Regelverket för medicintekniska produkter medför att produkter som bedöms ingå i 
kategorin medicinteknisk produkt (= avsedd för användning av person med 
funktionsnedsättning), men som inte är märkt enligt MDR inte får säljas på marknaden som 
om det vore MTP. Detta faktum har särskilts uppmärksammats i och med den nya EU-
förordningen MDR. En del tillverkare/leverantörer, ofta mindre företag, aviserar att de inte 
vill eller har möjlighet att märka sina produkter enligt MDR, vilket fått och framöver kan få 

konsekvenser för vad som kan ingå i sortiment. Henric beskriver nuvarande problematik 
kring kateter för tömning av Kocks reservoar, som ses som en kritisk produkt. Det finns 
ett inköpt lager, men en långsiktig lösning behöver hittas. Östra sjukhuset håller på att 
testa en alternativ produkt.  
 
Ställningstagande: Ledningsrådet tackar för informationen.  
Fortsatt hantering: Regionservice och samverkansfunktionen kommunicerar eventuella 
förändringar och förslag till lösningar för berörda produktområden. 
 

d) Utvärdering stomiutbyte 
Föredragande: Henric Wichmann 
Senaste upphandlingen av stomimaterial innebar förändringar i det förskrivningsbara 
sortimentet i Västra Götaland från och med 2021-03-01. Brukare med aktiv förskrivning på 
någon av de utgående produkterna behövde därför få nya produkter förskrivna. Inför 
utbytet informerades berörda brukare (1785 st) och förskrivare samt förskrivarnas chefer 
om förändringen.  
 
Utbytet har utvärderats med en enkätundersökning under mars 2022.  Svarsfrekvens för 
brukare var 28 %, förskrivare 9 % och chefer för förskrivare 19 %. Svarsfrekvensen var 
således låg, speciellt för förskrivare vilket förmodligen berodde på att många är 
sällanförskrivare. Slutsatser av utvärderingen är att information till berörda tycks ha 
fungerat relativt väl men vissa brister i informationen inför utbytet har påtalats. Utbytet har 
varit tidskrävande och arbetsamt även för en del brukare som behövt prova flera nya 
produkter. Såväl brukare som förskrivare påtalar att en del av de nya produkterna brister i 
kvalitet och funktion medan andra anger att de fått en bättre produkt än tidigare.  
 
Närhälsan efterfrågar förskrivarutbildning inom området. Henric svarar att detta planeras 
av produktkonsulent inom LMN, som också är stomiterapeut. 
 
Ställningstagande: Ledningsrådet tackar för informationen.  
Fortsatt hantering: Samverkansfunktionen färdigställer rapporten som sedan bland annat 
ska delges hälso- och sjukvårdsstyrelsen och berörd brukarorganisation. 
 

e) Extern påverkan på leverans av produkter och tjänster från Hjälpmedelscentralen 
Föredragande: Måns Ottertun 
Måns redogör för leveransläget gällande hjälpmedel. Anledningen till leveransproblemen är 
globala logistik- och produktionsstörningar och komponentbrister orsakade av pandemin 
och situationen i Ukraina. Åtgärder har vidtagits för att minimera påverkan exempelvis 
utökad rekonditioneringsverksamhet, erbjudande om ersättningsprodukter samt utökad 
information om rådgivning. Det sker även täta avstämningsmöten med leverantörer. 
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Information om läget har lagts upp på Hjälpmedelscentralens hemsida samt skickats ut av 
samverkansfunktionen via hjälpmedelsforum och beredningsgrupper . 
 
Förslag ges att även, t ex via hemtjänst, göra ett upprop som manar till att återlämna 
hjälpmedel som inte används. Information i lokalpressen lyfts också som ett förslag. 
 
Ställningstagande: Ledningsrådet tackar för informationen.  
Fortsatt hantering: Samverkansfunktionen tar med sig frågan om ”återlämningskampanj” 
till avstämningsmöte med Hjälpmedelscentralen.  
 

f) Uppföljning tyngdtäcken  
Enbart skriftlig information i dessa anteckningar då punkten inte föredras.  
MTP-rådets rekommendation var 2020 att användning av s.k. tyngdtäcken inom den 
offentligt finansierade hälso-och sjukvården endast bör ske inom ramen för vetenskapliga 
studier. Region Västerbotten har skickat ut en enkät till deltagare i det nationella 
hjälpmedelschefsnätverket. Syftet med enkäten var att se hur rekommendationen från 
MTP-rådet påverkat möjligheten att förskriva tyngdtäcken inom hälso- och sjukvården. 
Sammanfattning av svaren visar att majoriteten av de som besvarat enkäten (20 st) 
fortsätter med förskrivning av tyngdtäcken. Nästan alla som fortsättningsvis förskriver 
tyngdtäcken har skärpta förskrivningskriterier som genererar mindre kostnader jämfört 
med innan. De flesta har genomfört egna utredningar och riskbedömningar för att ta 
ställning till rekommendationen. Av de som genomförde utredningar har de flesta kvar 
tyngdtäcken som förskrivningsbart hjälpmedel.  
 

g) Lägesrapport: översyn och utveckling av handböcker 
Enbart skriftlig information i dessa anteckningar då punkten inte föredras.  
Ledningsrådet har gett ett uppdrag att inventera användares erfarenheter av Handbok för 
förskrivning av personliga hjälpmedel och handböcker för förskrivning av läkemedelsnära 
produkter. Ledningsrådet önskade kontinuerlig återkoppling för delaktighet i arbetet.  
 
Samverkansfunktionen har tagit fram en plan för översynen som stämts av med 
beredningsgrupp Handbok & Sortiment och beredningsgrupp LMN. Under april och maj 
genomförs informationsinsamling genom 7 fokusgrupper (var av en testgrupp) och 
enkätundersökning. Deltagare i fokusgrupper och mottagare av enkäter är förskrivare och 
andra som är direkt delaktiga i förskrivningsprocessen, försörjare samt personer med ett 
styrnings- och ledningsansvar. Fokusområden är nuvarande handböcker och framtidens 
handböcker. Sammanställning av resultatet kommer ske under sommaren 
 

h) Lägesrapport: revidering av beslutsstöd 
Enbart skriftlig information i dessa anteckningar då punkten inte föredras  
Ledningsrådet har gett ett uppdrag att sammankalla en arbetsgrupp för revidering av 
beslutsstöd för in-/utfasning av produktområde. Ledningsrådet önskade kontinuerlig 
återkoppling för delaktighet i arbetet.  
 
Samverkansfunktionen har sammankallat utvalda representanter från beredningsgrupperna 
och Erik Kullingsjö från Habilitering & Hälsa, som har stor erfarenhet av att arbeta med den 
nationella prioriteringsmodellen för hälso-och sjukvård, samt Adam Krantz från VästKom, 
som ingår i projektet digitala hjälpmedel i samverkan. Planeringen av gruppens arbete 
pågår, slutrapportering bedöms rimlig oktober 2022. Den workshop som Ledningsrådet 
föreslog, i syfte att få mer kunskap om den nationella prioriteringsmodellen och hur vi kan 
använda den i vårt arbete, önskar vi Ledningsrådets hjälp att hitta en lämplig tid för (se 
punkt 6a på dagordningen).  
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i) Översyn förskrivning/egenansvar: bäckenbälte 
Enbart skriftlig information i dessa anteckningar då punkten inte föredras.  
På ledningsrådets möte 2022-01-26 återremitteras ärendet om huruvida bäckenbälte, inom 
0603 Spinala ortoser, ska vara förskrivningsbart eller inte till beredningsgruppen. Detta då 
primärvården vill fördjupa resonemanget kring evidens och beprövad erfarenhet. Dagens 
information gäller nytt ställningstagande i Beredningsgrupp Handbok & Sortiment om att 
bäckenbälte även fortsättningsvis ska vara förskrivningsbart. Detta då det finns beprövad 
erfarenhet som visar på behovet av hälso- och sjukvårdskompetens för att applicera bältet 
på rätt sätt, samt att det finns risk för komplikationer till följd av smärta om produkten inte 
används eller används på fel sätt. 
 

5. Politisk beredningsgrupp 
a) Information från den politiska beredningsgruppen 

På mötet den 22 april fick den politiska beredningsgruppen en genomgång av remissvar om 
samverkansavtal för digitala hjälpmedel i samverkan, information om utbytet av 
stomiprodukter, aktuellt om bostadsanpassningsbidrag för förvaring av elrullstol, 
uppföljning av jourtjänsten samt rådande läge gällande leveransbrist. 
 

b) Nya ärenden till den politiska beredningsgruppen 
Inga nya ärenden. 
 

6. Övriga frågor 
a) Förslag på datum för workshop gällande revidering av beslutsstöd 

Samverkansfunktionen skickar ut en fråga om mötestid via Doodle för datum i slutet av 
september eller början av oktober. Flera föredrar en torsdag alternativt en måndag. 
Syftet med workshopen är att ge stöd till arbetsgruppens fortsatta arbete med 
beslutsstödet. 
 

b) Förslag på ny rubrik till dagordningen ”Ärende utan föredragning”. 

På dagens möte har det varit fyra informationspunkter som inte föredragits. 
Ledningsrådet har inget att invända mot att informationspunkter som inte behöver 
föredras får en egen rubrik på dagordningen. 
 

c) Utvärdering av dagens möte 

- Bra information 
- Lite för många frågor, vilka vissa var oförutsett intressanta 
- Lite hetsigt på slutet 
- Bra, men många punkter 
- Bra engagemang  

 

7. Kommande möte 
Nästa möte är den 7 juni, kl. 13:00-16:00 

 

 

 

 

 

 

 


