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1. Presentationsrunda
Samtliga närvarande presenterade sig.
2. Justerare
Till justerare valdes Maria Fält och Annika Hässler.
3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes. Föregående protokoll godkändes.
4. MDR Nya krav på medicintekniska produkter
Marika Berggrund, Anna Ericson och Anna Breuer, samtliga hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, informerade om hjälpmedelsverksamheten inom
Region Stockholm
Budget 2020: drygt 2 miljarder
 2 hjälpmedelscentraler för rörelse och ADL-hjälpmedel
 1 hjälpmedelscentral för kommunikations-/kognitions-/hörsel- och
synhjälpmedel
 1 hjälpmedelscentral för medicinteknisk apparatur i hemmet
 1 hjälpmedelsverksamhet för förbrukningshjälpmedel
 5 ortopedtekniska verksamheter
 4 leverantörer för tillverkning av kosmetiska ansiktsproteser
 3 leverantörer för bröstproteser
 1 leverantör för kosmetiska penisproteser
 2 leverantörer för optikertjänst och glas/linser för personer med
afaki
 Leverantörer för hårersättning – via rekvisition
MDR (Medical Device Regulation), bakgrund
5 april 2017 beslutades i Europaparlamentet att anta ny förordning för medicintekniska produkter; MDR som träder i kraft 26 maj 2021.
Syftet med förordningen är att skapa ett starkt och transparent ramverk
med förbättrad klinisk säkerhet. Inga befintliga krav på medicintekniska
produkter tas bort utan nya krav tillkommer.
Några förändringar:
Skärpta krav på tillverkarnas kvalitetssystem, rikshanteringsprocess och
uppföljning införs
Krav på sakkunnig person inom medicintekniska områden, en för varje organisationsnummer. Regulatoriskt ansvarig person
Tydligare och ökade krav ställs på innehållet i produktens tekniska dokumentation och kliniska evidens
Europeisk databas, EUDAMED, införs. Det kommer innebära en ökad administrativ börda på bl. a ansvarig tillverkare
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Specialanpassning hjälpmedel
Specialanpassade produkter tillverkas av en behörig person specifikt för att
användas av en viss patient.
Organisationer med tillverkning och utsläppande av specialanpassade medicintekniska produkter ska registreras till Läkemedelsverket.
Endast en registrering kan ske per organisationsnummer. Regionen måste
därför samordna en regulatoriskt ansvarig person som ansvarar för att regelverket efterlevs.
Förskrivningsbara hjälpmedel
I Region Stockholm finns ett politiskt beslut att hjälpmedel som förskrivs
ska vara CE-märkta enligt de medicintekniska direktiven.
Mindre tillverkare har inte kapacitet att uppfylla de nya kraven, vissa hjälpmedel kommer att påverkas.
Hälso-och sjukvårdsförvaltningen kartlägger tillsammans med hjälpmedelscentralen vilka hjälpmedel som blir berörda samt undersöker möjligheten att enstaka hjälpmedel kan vara förskrivningsbara även utan CEmärkning enligt de medicintekniska direktiven.

Förslag på att avskaffa högkostnadsskyddet för hjälpmedel
Högkostnadsskyddet gäller för avgifter vid korttidsförskrivning, avgift för
hörapparat, hyresavgift för TENS och CPAP samt egenavgift för kontaktlinser och glasögon för afaki.
Frikort för hjälpmedel börjar gälla när kostnaden på 2 000 kr per 12-månadersperiod uppnåtts

5. Lägesrapportering om arbetet kring arbetet med covid-19
inom regionen
Chefläkare Johan Bratt informerar om läget gällande covid-19 i Stockholms
län.
Ytterligare 173 personer smittats av covid -19. Det betyder att totalt 23 219
personer är eller har varit konstaterat smittade i Stockholm. 2 398 personer
med bekräftad covid-19 har hittills avlidit i länet. Antalet svårt sjuka i behov
av vård vid sjukhus har gått från 1 100 personer i april till 21 personer idag.
Av länets totalt 313 särskilda boenden (SÄBO) och 70 korttidsboenden är
det nu två som har någon boende med positiv diagnos av covid-19. Under
pandemin har 244 boenden haft någon boende med diagnos av covid-19.
Av de 23 219 positivt provtagna är 2 491 personer provtagna på SÄBO.
Fyra patienter med covid-19 vårdas just nu i intensivvård vid akutsjukhus.
Ytterligare 11 vårdas på sjukhus och sex stycken vårdas inom geriatriken.
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Testning av misstänkt covid-19-smitta samt av förekomst av antikroppar
genomförs av allt fler invånare. Testerna är kostnadsfria för länets invånare.
Från den 15 juni har det genomförts 179 644 tester av misstänkt smitta i
Region Stockholm. Under vecka 36 genomfördes 23 394 av dessa tester. Av
dessa var 1,2 procent positiva.
Från 15 juni rapporteras 456 123 genomförda antikroppstester varav 15,6 %
procent var positiva.
Inder sommaren har kapaciteten inom vården varit bra. Pandemin har påverkat övrig vård genom att en stor del av den planerade elektiva vården
ställts in.
Planering pågår för att kunna genomföra vaccinationer när ett vaccin är tillgängligt.

6. Information om färdtjänsten
Fredrik Wallén, ordförande i färdtjänstnämnden, informerar om läget inom
färdtjänsten.






Minskning av resandet med cirka 55–60% (vi ser en ökning från
sensommaren och ser framför oss en troligen långsam och begränsad ökning under hösten).
Tillfälligt stoppad samplanering (vi följer utvecklingen, men avser i
nuläget förlänga stoppet året ut).
Stödåtgärder för specialfordon och call-center (aves även det i nuläget förlängas året ut)
Samverkan/kommunikation kring smittskydd med våra leverantörer samt bransch- och intresseorganisationer.
Regionen förutsätts, behovsanpassat, fortsätta använda färdtjänstnämndens avtal för taxiresor för andra pandemirelaterade behov
inom vården.

Indikatorer för 2020
 Tidspassning 97% (mål 86%)
 Nöjd resenär 91% (mål 86%)
 Trygghet 79% (mål 76%)
 Antal färdtjänsttillstånd 66 268 (68 340 juli 2019).
Budgetarbetet för 2021


Formella förläningsbeslut avseende tillfälligt stoppad samåkning
och stöd till specialfordonsverksamheten (”rullstolstaxi och bårtaxi”) är under beredning.
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Fortsätter arbeta, ”pandemianpassat”, enligt årets budget. Flera
strategiska frågor för en långsiktigt hållbar pågår i stort enligt plan
(fördjupning av indikationsuppföljning, framtida beredskap, samlat
ansökningssystem, anropsstyrd närtrafik mm.).

7. Övriga frågor
Organisationerna informerar om en skrivelse till samverkansrådet med regionstyrelsens politiker samt till hälso- och sjukvårdsdirektören. Skrivelsen
handlar om att säkerställa rätten till att alla får sina behov tillgodosedda i
vården.
Funktionsrätt Stockholms län informerar även om en familjedag den20
september idag. Familjedagen uppmärksammar att Barnrättskonventionen
har blivit lag. En person från respektive part i är välkommen att delta.
Nästa sammanträde är också digitalt, denna gång via Teams.
Tider för höstens sammanträden är:
2 oktober
6 november

Vid anteckningarna
Agneta Marmestrand

