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Föregående minnesanteckningar
Info från centralerna/verksamheterna

HMC informerar sommartider på HMC under perioden 13/6-21/8. Under denna period har
HMC öppet 8-12. När det gäller tjänster under denna period är det neddragning på montering
och demontering av taklyft-system samt neddragning på tjänsten utprovning med
hjälpmedelskonsulent och hjälpmedelstekniker.
Got-IT söker ny tekniker då nuvarande går i pension.
Hjälpmedelsutredningen

HMKs tjänsteskrivelse grundad på uppdrag från nämnder är nu förankrad i ledningen för
Socialförvaltningen och Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen. HMK har nu ett uppdrag att kunna
gå vidare.
HMK blir styrgrupp i projektet och övriga resurser kommer bli kallade från befintliga
arbetsgrupper och referensgrupper som måste vara behjälpliga om resultatet skall vara
tillfredsställande. Annons på projektledare tas fram av SH och annonseras ut internt på en
period av 6 månader om inte annat beslutas av TKF. Projektledaren finansieras via påslag på
hjälpmedel
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Utökning av undantag dubbelförskrivning

JC lyfter frågan om utökning av undantag för dubbelförskrivning när det gäller palliativ vård.
HMK beslutar att nytt undantag för dubbelförskrivning också innefattas för personer i sen
palliativ fas. LJ får i uppdrag att uppdatera allmänna anvisningar.
Kontinuitetshantering hjälpmedel

Utifrån rådande omvärldsläge lyfter SH frågan om tillgång på hjälpmedel och leveranstider på
hjälpmedel, tillbehör och reservdelar.
SOF har under pandemin upplevt ett allt större problem med längre leveranstider och ser att
det krävs större och fler arbetsinsatser för förskrivaren när de inte kan förskriva rätt hjälpmedel
direkt.
Ev lager på hjälpmedel och reservdelar kan behövas och behovet måste bygga på
behovstrappan och det trappsteg som förskrivningen genomförs på. SH tar med sig detta och
bevakar utvecklingen på leveranstider.
Kampanj för återlämning av hjälpmedel

EÖ, HSF ser över kostnader för hjälpmedel som inte används och föreslår regional kampanj
där budskapet blir att de hjälpmedel som inte används kan återlämnas till HMC så att de
kommer till användning där de behövs. Samtidigt med detta också göra insats i förskrivarledet
med genomgång av listor på förskrivna hjälpmedel. HMS får i uppdrag att ta ram en kampanj
för detta under vecka 38 i samband med internationella hjälpmedelsdagen 23 september.
Övertagande av hjälpmedel från annan region

Förfrågningar på hjälpmedel som vi inte känner till kan vi inte alltid göra bedömning på och i
dessa fall kontaktar man konsulenter för stöd
Nästa möte

HMS 2022-06-21 13-15
HMS/HMK 2022-10-04
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