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§ 13  

Genomgång av förslag på inledningskapitel för de 
gemensamma förskrivningsanvisningarna 
 

Handlingar 
Utkast - Inledning till förskrivningsanvisningar 
Utkast - Komplettering till Förskrivningsanvisningar för kommuner i Kalmar 
län: ISO-kod 15, 22 och 24 

Bakgrund 
Enhetschef Ingegerd Sjöstrand från Mörbylånga kommun inleder samman-
trädet med att gå igenom de föreslagna förändringar som kommer läggas till i 
inledningskapitlet för de gemensamma förskrivningsanvisningarna. Ingegerd 
berättar att ledningsgruppen har tagit till sig de förslag som nämnds-
ledamöterna inkom med på det gemensamma mötet den 20 maj. Några av de 
tillägg som gjorts är exempelvis att det i inledningen lyfts fram att patientens/ 
omsorgstagarens delaktighet och självbestämmelse är viktiga delar av förskriv-
ningsprocessen. Detta framkommer också i policyavsnittet där de första 
angivna grunderna vid förskrivning nämner patientens delaktighet. Policy-
avsnittet nämner också att hjälpmedel är en del av de samlade habiliterings- 
rehabiliterings- vård- och omsorgsinsatserna. 
 
Vidare uppger Ingegerd att definitionerna av A-hjälpmedel (avancerade 
hjälpmedel) och B-hjälpmedel (bashjälpmedel) kvarstår i inledningen då dessa 
definitioner är sådan som används frekvent inom de samverkande kom-
munerna och Region Kalmar län. En annan förändring är att termen ”egen-
ansvar” och ”egenansvarsprodukter” används istället för ”egenvård” och 
”egenvårdsprodukter” i inledningen. Detta för att tydliggöra att egenansvar i 
hjälpmedelssammanhang berör alla åtgärder och produkter som den enskilde 
patienten/omsorgstagaren kan själv besluta om utan att det behöver föregås av 
professionell undersökning och bedömning. I avsnittet med benämningen 
”Ansvar” så har ledningsgruppen även förtydligat det ansvar som sjukvårds-
huvudmannen har i förskrivningsprocessen.     
 
Efter genomgången av utkastet till inledningen så går Ingegerd igenom utkastet 
gällande Komplettering till Förskrivningsanvisningar för ISO-koderna 15, 22 
och 24. Dessa ISO-koder berör hjälpmedel i hushållet (ISO-kod 15), hjälp-
medel för kommunikationen och information (ISO-kod 22) och hjälpmedel för 
hantering och transport av produkter (ISO- kod 24). Efter genomgången så 
informerar Ingegerd att dessa två dokument kommer sammanställas till ett 
gemensamt dokument som kommer skickas ut till de samverkande 
kommunerna för beslut.   

Beslut 

Hjälpmedelsnämnden antecknar informationen till protokollet. 
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§ 14  

Budgetuppföljning till och med juli 2022 
Dnr ON 2022/0153 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse 2022-08-24 
Rapport: Budgetuppföljning till och med juli 2022 
 

Bakgrund 
Sammanfattning: KHS uppvisar till och med juli ett överskott på 726,9 kr (juni 
639,1 tkr). Om även omsättning hjälpmedel räknas med är överskottet till och 
med juli 1360,4 tkr (juni 1142,3 tkr).  
 
Personalkostnaderna uppvisar ett överskott på 400,5 tkr (juni 319,9 tkr), 
lyftbesiktning ett underskott på 4,5 tkr (juni 19,6 tkr), säng & transport ett 
överskott på 37,8 tkr (juni 71,8 tkr), driftkostnaderna ett överskott på 249,1 tkr 
(juni 165,0 tkr) samt intäkter visar ett överskott på 43,9 tkr (juni 62,7 tkr) jämfört 
med budget. Omsättning hjälpmedel visar ett överskott på 633,5 tkr (juni 503,2 
tkr). Vidare detaljerad förklaring i den medföljande rapportbilagan.  
 
 

Överläggning 
Ekonom Elisabet Bjelkfors Gisler redovisar det ekonomiskt resultatet samt 
den ekonomiska prognosen för KHS:s verksamhet efter juli månad. Efter 
genomgången så finner ordförande Michael Ländin (S) att det förekommer 
inget annat förslag till beslut utöver det liggande förslaget att hjälpmedels-
nämnden godkänner den ekonomiska rapporten efter juli månad. Han frågar 
om nämndsledamöterna kan godkänna den ekonomiska rapporten varvid 
rapporten godkänns av nämnden. 
 

Beslut 
Hjälpmedelsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten efter juli månad. 
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§ 15  

Information om verksamhetsplan 2023 
 
Verksamhetschef Kari Lindén inleder med att informerar om hur KHS:s 
måluppfyllnadsarbete fortgår beträffande de verksamhetsmål och prioriteringar 
som fastställdes i Verksamhetsplan för 2022. Inom prioriteringsområdet kom-
petensförsörjning så meddelar Kari att en av KHS:s tekniker har genomfört 
den nationellt framtagna utbildningen för hjälpmedelstekniker. KHS ämnar att 
fler av dess medarbetare ska få möjligheten att gå utbildningen framöver. Den 
intern auskultation, som hade blivit uppskjuten på grund av pandemin, kom-
mer att påbörjas igen under hösten 2022. Dessutom så har diverse utbildningar 
och nationella nätverk återupptagits igen för konsulenter, tekniker och chefer.    
 
När det gäller prioriteringsområdet ”Omvärldsfaktorer” så arbetar KHS 
fortsatt med implementering av EU:s förordning för medicintekniska 
produkter MDR 2017/745 (Medical Device Regulation). Det finns fortfarande 
oklarhet beträffande kraven på spårbarhet som finns i förordningen. KHS och 
de samverkande kommunerna jobbar med att reda ut detaljerna kring vad 
kravet på spårbarhet medför för den kommunala hjälpmedelsverksamheten.   
 
Angående prioriteringsområdet ”Verksamhet och process” så meddelar Kari 
att arbetet med översynen av ny vision och värdegrund för verksamheten 
kommer att dra igång den 9 december. Dessutom så har arbetet med en plan 
för miljö- och hållbarhet påbörjats och kommer vara klar till nämnd-
sammanträdet i december. Det förs även en diskussion mellan KHS och 
Region Kalmar län om en ökad samverkan mellan kommunerna och regionen 
gällande hjälpmedelsfrågor. I dagsläget så har dock inga konkreta planer för 
samverkan blivit fastställda.    
 
Därefter meddelar Kari att KHS kommer gör en översyn av språket och de 
termer som förekommer i huvudavtalet kring hjälpmedelssamverkan samt i 
hjälpmedelsnämndens reglemente. Detta är en av de åtgärder som kommun-
revisorerna har påpekat måste göras framöver. Denna översyns kommer 
troligtvis ska vara avklarad i december.    
 
Avslutningsvis så informerar Kari att verksamhetsplanen för 2023 kommer 
överlag har likande uppbyggnad som föregående verksamhetsplan. Ett utkast 
av verksamhetsplanen för 2023 kommer att presenteras för nämndsleda-
möterna på nästa sammanträde den 27 oktober. 
 

Beslut 

Hjälpmedelsnämnden antecknar informationen till protokollet. 
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§ 16  

Inför nästa mandatperiod 2023–2026 
 
I och med att det är val inför nästa mandatperiod den 11 september så vill 
verksamhetschef Kari Lindén och nämndsekreterare Peter Notini passa på att 
diskutera vilka ledamöter de samverkande kommunerna ska förslagsvis utse till 
hjälpmedelsnämnden. Tidigare utsågs samma ordinarie ledamot/ledamöter och 
ersättare till hjälpmedelsnämnden som fullmäktige tidigare valt att ingå i 
regionförbundets primärkommunal nämnd innevarande mandatperiod. Inför 
mandatperiod 2019-2022 så framförde hjälpmedelsnämnden dock ett önskemål 
till de samverkande kommunerna om att respektive kommunfullmäktige inför 
den kommande mandatperioden skulle istället utse ledamöter som har en nära 
anknytning till hjälpmedelsverksamheten i sina respektive kommuner.  
 
Inför nästkommande mandatperiod 2023-2026 så vill KHS nu gärna få in 
nämndsledamöternas synpunkter om nämnden ska gå ut med en likande 
rekommendation till de samverkande kommunerna; att kommunerna utser 
ledamöter som har en nära anknytning till hjälpmedelsverksamheten inom 
respektive kommun. 2:e vice ordförande Rolf Lindström (M) framför att det 
nuvarande upplägget kring valet av ledamöter har fungerat bra. Det har varit 
fördelaktigt att de ledamöter som har ingått i nämnden arbetar med 
hjälpmedelsfrågor i sina hemkommuner. Stefan Nyström (M) uppger att det är 
lämpligast att det är ledamöter från de samverkande kommunernas omsorg- 
och socialnämnder som ingår i hjälpmedelsnämnden då dessa besitter mer 
detaljkunskaper kring de frågor som diskuteras i nämnden.  
 
Peter uppger därefter att det också vore lämpligt att hjälpmedelsnämnden går 
ut med en rekommendation till de samverkande kommunerna om att de skall 
som senast 2022-12-31 ha utsett en ordinarie ledamot samt en ersättare som 
ska tjänstgöra i hjälpmedelsnämnden under den kommande mandatperioden. 
Ledamot Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) instämmer att det vore lämpligt att 
uppge ett datum för när kommunerna som senast ska ha utsett ledamöterna till 
hjälpmedelsnämnden.  
 
Beträffande sammanträdesdatumen för 2023 så avser nämndsekreterare Peter 
Notini att ha sammanställt en sammanträdesplan som i möjligaste grad 
tillgodoser de sammanträdesplaner som nämndsledamöterna hemkommuner 
ska upprätta. Till följd av valet så kan dock förslaget kring sammanträdes-
datumet dröja tills sammanträdet i december. 
 

Beslut 

Hjälpmedelsnämnden antecknar informationen till protokollet. 
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§ 17  

Delegationsbeslut 
Dnr ON 2022/0010 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse 2022-08-23 
 

Bakgrund 
Delegationsärenden från KHS perioden 2022-05-11 till och med 2022-08-22 
redovisas för hjälpmedelsnämnden och avser beslut tagna av verksamhets-
chefen Kari Lindén. 
 

• Ramavtal ”Fristående lyftbåge”. Ref U-020-2022, Human Care HC AB 

 

• Ramavtal ”Vårdsängar och tillbehör till sängar”. Ref U-020-2020, 

Comfort System Scandinavia AB 

 

• Ramavtal ”Förhöjningsklotsar och uppresningstöd". Ref U-020-2022, 

Swereco AB 

 
 
 

Beslut 
Hjälpmedelsnämnden antecknar informationen om delegationsärenden från 
2022-05-11 till och med 2022-08-22 till protokollet. 
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§ 18  

Verksamhetschefen informerar 
 
Verksamhetschef Kari Lindén inleder med att informera om hur situationen 
inom KHS:s verksamhet har varit under sommaren. Kari meddelar att överlag 
har verksamheten rullat på bra. Det har förekommit leveransstörningar hos 
diverse leverantörer av hjälpmedel. Dessa störningar har påverkat leveranserna 
av hjälpmedel såsom cross-rullstolar, komfortrullstolar och hygienstolar. 
Störningarna har dock kunnat hanteras på så sätt att det inte har skapat några 
överhängande problem för varken KHS:s verksamhet, kommunerna eller för 
de omsorgstagarnas som ska ha de berörda hjälpmedlen. 
 
Kari informerar sedan om personalläget inom KHS. Från och med den 1 
september så är KHS:s personalstyrka fulltalig då alla de vakanser som 
verksamheten har haft tidigare har nu tillsatts. Från och med 13 september 
kommer dock enhetschefen i Kalmar, Anna Malmqvist, att avsluta sin tjänst. 
Rekryteringsprocessen för denna tjänst är igång och ett 40-tal ansökningar för 
tjänsten har inkommit. Fyra av de ansökande har kallats till intervju.  
 
Att den nuvarande enhetschefen slutar kommer dock innebära ett stort kom-
petenstapp inom verksamheten. Anna har bland annat haft ett sidouppdrag 
kring upphandlingsarbete som kräver specialistkunskaper kring produkt-
området MTP (medicintekniska produkter). Kari meddelar att det kommer var 
svårt att hitta någon som har likande kompetenser gällande upphandlings-
processen. KHS har genomfört en riskanalys om hur kompetenstappet 
kommer påverka verksamheten. Riskanalysen visade att en omfördelning av 
upphandlingsarbetet till befintliga medarbetare, såsom KHS:s administratörer 
och hjälpmedelskonsulenter medföra bland annat en ökad arbetsbelastning för 
konsulenterna. Dessutom så kräver upphandlingsuppdraget specialist-
kunskaperna kring MTP, vilket KHS:s befintliga administratörer saknar. KHS 
befarar därmed att en omfördelning av upphandlingsuppdraget till befintlig 
personal kommer därmed medföra att kvalitén i verksamheten minskar. 
Därmed upplever Kari att KHS behöver extra resurser för att kunna tillsätta en 
tjänst som kommer jobba med upphandlingsarbetet. Hjälpmedelsnämnden 
ledamöter framför att detta förslag behöver först diskuteras vidare i 
hjälpmedelsnämndens presidium för att reda ut vilka alternativ som finns att 
tillgå utöver KHS:s önskemål att utöka den administrativa personalen med en 
ny tjänst.   
 

Beslut 

Hjälpmedelsnämnden antecknar informationen till protokollet. 
 

 


