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Patientråd för hjälpmedel 
Tid: 2022-09-09 13:30-15:00 

Plats: Hjälpmedelscentralen, konferensrum Björnen 

Närvarande: Britt Johansson, Neuro 
Ingela Karlsson, Neuro  
Emma Åverling, Funktionsrätt län, Neuro 
Karin Ljunggren, Personskadeförbundet RTP  
Tomas Öhrström, HMC Produktansvarig 
Camilla Toth, HMC Hjälpmedelskonsulent 
Lisa Moberg HMC Produktansvarig  
Marie Lantz HMC Produktansvarig  
Britt Forsberg, HMC Verksamhetschef  
Pernilla Volmevik Lundberg HMC Enhetschef  
 
Frånvarande: 
Rebecka Carlsson, Reumatikerförbundet 
Johan Steinerud Ombudsman LFF 
 
  

 Inledning 
Britt hälsar deltagarna välkomna. Presentation av alla deltagare, 
då ett par är nya. Information var protokollet publiceras 
Hjälpmedelscentralen och organisation-Folkhälsa och sjukvård 
(rjl.se)  klicka sedan vidare på Samverkan och Patientråd. 
 

Föregående protokoll 
Föregående protokoll gås igenom, och läggs till handlingarna. 

 Information drivaggregat till rullstolar 
Camilla Toth berättar om vårt sortiment av drivaggregat till 
manuell rullstol, vad som behöver utredas, samt vad regelverket 
säger om förskrivning. Camillas bildspel bifogas protokollet. 

 Information från produktansvariga 
Tomas berättar om upphandlingsläget inom manuella hjälpmedel. 
Nytt avtal är tecknat på rullstolsdynor, så det finns nu ett nytt 
sortiment. Vi har fått ett brett avtal med många bra rullstolsdynor. 
För standarddynor är det samma leverantör som tidigare. Tomas 
ger exempel på dynan Extreme Active som är en efterfrågad platt 
dyna som vi nu har fått in på avtal, och som även efterfrågats via 
patientrådet.  
Träningshjälpmedel så som ståstöd, tippbrädor, passiva arm- och 
bentränare m.m. ska nu upphandlas, vilket varit fördröjt några år. 
Kommer förhoppningsvis igång, så att den är klar första halvåret 

https://folkhalsaochsjukvard.rjl.se/vardstod/hjalpmedel/hjalpmedelscentralen-och-organisation/?accordionAnchor=32550
https://folkhalsaochsjukvard.rjl.se/vardstod/hjalpmedel/hjalpmedelscentralen-och-organisation/?accordionAnchor=32550
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2023. Vidare kommer trehjuliga cyklar och påhängscyklar att 
upphandlas inom kort. 
 
Marie Lantz berättar om området läkemedelsnära produkter och 
förbrukningshjälpmedel. Diabetes förbrukning dvs teststickor, 
lansetter etc. är väldigt nära att tilldelas nu och avtalet kommer att 
gälla från början på nästa år. Avtalet på diabetes som involverar 
insulinpumpar etc. kommer sedan ett år efter. På inkontinens-
hjälpmedelsområdet är man i stort sett färdiga, och det är troligen 
tilldelat och klart, samt ska gälla från 1 december. Vad gäller 
stomihjälpmedel börjar upphandlingsarbetet den 1 oktober och 
nya avtalet ska gälla från 1 nov 2023. Inom nutrition finns ett 
pågående avtal som förlängs vid behov. 
 
Marie Lantz har även en information till den som äter sondmat via 
sondmatspump som patientrådet gärna får sprida. Pumpen 
Flowcare infitity 2 är på väg ut och kommer att ersättas av 
Flowcare infinity 3. En del kommer att få sina pumpar utbytta. 
Den är inte svår att använda, men lite annorlunda. För tillfället 
kan det vara bra att veta att man kan få den ena eller den andra 
pumpen, båda kommer att vara i omlopp ett par år till. Ett 
säkerhetsmeddelande har gått ut angående Flocare infinity 2 som 
gäller att man måste ha personen som får mat via pump under 
uppsikt. 
 
Lisa Moberg som är produktansvarig vad gäller elektriska 
hjälpmedel berättar idag även om tyngdtäcken vars avtal nu är 
klart, och tyngdvästar som ska vara klart 1 november. 
Elrullstolsavtalet ska gälla från 1 februari, detta arbete pågår och 
är ännu inte helt klart. Madrasser, positioneringskuddar och 
tröskelramper kommer också att påbörjas under hösten. 
 

Laget runt från föreningarna 
Britt;  Fråga kring vilken utbildning våra förskrivare får kring 
hjälpmedel. HMC beskriver vår obligatoriska 
förskrivarutbildning, produktområdesutbildningar och 
produktivisningar kring nytt sortiment. Patientrådet önskar få vara 
med på produktvisningar om det är möjligt.  
Britt undrar vidare vilka vägar vi informerar om ändringar i 
regelverket? Detta informeras om på kundråd, via nyheter i 
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beställningssystemet osv.  
Hittar man regelverket även för diabetes på Folkhälsa och 
sjukvård? Nej, det finns inte där, då HMC enbart haft uppdrag att 
se till att beställningarna fungerar. Dessa regler styrs i stället i 
vårdens faktadokument. Inom diabetes har det också kommit 
nationella regelbeslut. Det finns även ett nätverk inom regionen 
kring diabetes där nyheter sprids.  
 

 Nästa möte 
Fredagar fungerar inte bra för representanten Johan, vi behöver se 
över tiderna för nästa termin, men behåller den bokade för 
december. 
 
Fredag 2 december 13:30-15:00  (fysiskt möte, vid behov av att 
vara med på länk meddelas britt.forsberg@rjl.se ) 
 
Patientrådet önskar få även detta mötes anteckningar skickade via 
e-post. 
  

Vid anteckningarna 

  Pernilla Volmevik Lundberg

mailto:britt.forsberg@rjl.se
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