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Föregående minnesanteckningar
Info från Centralerna/verksamheterna

Sven-Åke informerade att HMC nu har en ny hjälpmedelskonsulent på plats
Hjälpmedel till Gotlänning på fastlandet

Genomgång av rutin för förskrivning av hjälpmedel till Gotlänning som befinner sig på
fastlandet samt person från fastlandet som befinner sig på Gotland. HMK beslutar att
godkänna rutinen och ger HMC i uppdrag att publicera den på hjälpmedelsguiden.
Hjälpmedelsutredningen

Tolkning av uppdraget från nämnderna SON, HSN och TKN
Utifrån nämndernas uppdrag så har gruppen tolkat och tagit fram punkter som vi vill jobba
vidare med
 Se över sortiment både gällande vad som kan tas bort och vad som önskas tas in.
 Att få till en översyn av regelverket och förskrivningsprocessen
 Se över möjligheter att delegera förskrivningsrätten/egen avropning via 1177
 Se över vilka kostnader vilka områden som kostar pengar och vilka besparingar som
kan göras
 Bättre specificering av det som konteras under övriga hjälpmedel
o Bör hanteringen av ortopedtekniska hjälpmedel avgränsas från detta arbete
Se
över
egenavgifter med både ekonomi- och hållbarhetsaspekt


Dokumentnamn Hjälpmedelskommitté 2022-02-15  Dokumentnummer MÖT-25917
Upprättat/Godkänt datum 2022-02-18  Version 1.0
Sekreterare Sven-Åke Håkansson  Granskad av  Justerandes signaturer: _________________

Regionstyrelseförvaltningen RSF




Kommittémöte

Se över uppföljningsansvaret för förskrivna hjälpmedel. Mer tekniskt stöd till
förskrivaren
Skapa incitament för återlämning av hjälpmedel där behovet upphört

Tidplan?
2022 beroende på när resurser kan vara tillgängliga
Resursbehovet?
Projektledare som kan arbeta med frågorna och hålla ihop arbetet
Förskrivare från berörda verksamheter
Hjälpmedelskonsulenter från berörda verksamheter
Ekonomer från berörda verksamheter
Sven-Åke får i uppdrag att påbörja en skrivelse tillsammans med Emmy och Carina som sedan
skall stämmas av internt SOF och HSF innan arbetet kan påbörjas
Nästa möte

HMS 2022-03-15
HMS + HMK 2022-05-10
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