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Referensgruppsmöte för hjälpmedelsfrågor  
 
Datum 2022-11-22 
 
Tid 15.00-16.30 
 
Plats Teamsmöte 

Alt. Lindhagensgatan 98 
Mötesrum: Järntorget 

 
Närvarande Yvonne Björkman, DHR 

Ida-Maria Hagström, SRF 
Christoffer Örnevik, SRF 
Josefine Thorén, Funktionsrätt Stockholms län 
Berit Hagström, Funktionsrätt Stockholms län 
Kristina Törnblom, Funktionsrätt Stockholms län 
Åsa Sandgren Åkerman, hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen 
Matilda Kärnstam, hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
Mia Pettersson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
Anna Ericson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

 
Ej närvarande Olle Johansson, DHR  

Daniel Andreasson, Funktionsrätt Stockholms län, 
SDF/FFDF 
Carina Pahl, Funktionsrätt Stockholms län, RBU 
 

1 Välkommen och presentationsrunda 

Åsa hälsar alla välkomna och vi presenterar oss då vi har några nya 
deltagare med idag.  

2 Tidigare minnesanteckningar 

Lades till handlingarna. 
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3 Information från HSF 

Mia Pettersson är ny handläggare på enheten. Hon har tidigare bl a jobbat 
som hjälpmedelskonsulent på MAH – Medicinteknisk apparatur i hemmet. 
Hon kommer att jobba med hjälpmedelsfrågor och vara avtalsansvarig 
handläggare för hjälpmedelscentralsverksamheter.  
Förvaltningen rekryterar just nu en ny avdelningschef. 
Det stora frågorna den här hösten är relaterade till valet. Den nya politiska 
majoriteten är S, MP och C med stöd av V. Beslut om den nya budgeten ska 
tas den 6-7 dec. Det blir lite nya omorganisationer inom den politiska 
organisationen, men hjälpmedelsfrågorna hanteras fortsatt i hälso- och 
sjukvårdsnämnden, HSN. 
 
Det pågår ett arbete i landet kring beredskapslager där även hjälpmedel 
finns med som en del. Socialstyrelsen leder det arbetet. 
 
1177 jämför och hitta hjälpmedel ska återinföras på webbplatsen 1177 under 
2023. Det inkom frågor om webbplatsen är anpassad till personer som inte 
är digitala och är den anpassad för personer med synnedsättning. Anna 
Breuer, som sitter med som representant för Region Stockholm i 
referensgruppen för detta arbete hos Inera, tar med sig frågan. 
 
Det pågår en ny upphandling av hjälpmedelscentralsverksamhet i norra 
länet. Vi bifogar nuvarande avtal för möjlighet att lämna synpunkter.  
Det ska även påbörjas en ny upphandling av optiker som hanterar afaki. 
Under 2023 ska nya överenskommelser om hjälpmedelsverksamhet för 
MAH, FHH och Hjälpmedel Stockholm göras med SLSO. 
 
DHR lämnar synpunkter på att de inte blivit inbjudna till 
hjälpmedelsverksamheternas samrådsgrupper.  
Det kom en fråga om problem med leveranser av inkontinenshjälpmedel. 
Matilda Kärnstam efterfrågar en tydlig och systematisk information om vad 
som fallerar för att kunna ta upp detta med FHH.  
DHR saknar de referensgruppsmöten kring FHH som Elizabeth Knudsen 
tidigare anordnade. 
Det inkom en fråga kring beställning och uttag av näringsprodukter. 
Brukarorganisationer efterfrågar en enklare hantering och om det är 
möjligt att ha en prenumerationstjänst på näringsprodukter. 
Näringsprodukter förskrivs utifrån behov. För att minimera svinn pga för 
stora uttag och att produkterna har en begränsad hållbarhetstid kan man 
inte ändra uttagen till längre perioder än en månad. Det framkom förslag 
på att ha en påminnelsefunktion.  
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Budgetförslag 2023 

• Avskaffa Fritt val för hörsel 
• Införa högkostnadsskydd för hjälpmedel 
• Översyn av avgiftsförändringar som infördes 2020 

 

4 Information från DHR 

DHR är nöjda med de hjälpmedelsfrågor som finns med i budgeten. Det har 
varit en svår tid under pandemin men nu börjar man återkomma till 
hjälpmedelscentralerna för att prova ut hjälpmedel. Det är viktigt att alla 
brukarorganisationer finns med i samverkansgrupper på 
hjälpmedelscentralerna. Det är också viktigt att brukarorganisationerna 
finns med i referensgrupper på FHH. 

5 Information från Funktionsrätt Stockholms län 

Man har synpunkter på de beslut som togs 2020 och tycker att det är 
mycket bra att högkostnadsskyddet återinförs om budgetförslaget går 
igenom. Funktionsrätt Stockholms län påminner om den skrivelse om FKB, 
Funktionsrättskonsekvensbeskrivning, som de tidigare informerat om. De 
lämnar synpunkter på att rapporten om besparingar inte tar upp alla 
aspekter och att det saknas uppgifter om vad personer behövt spara in på 
för att ha råd att betala de nya avgifterna. 

6 Information från SRF 

MDR-klassningen är den stora frågan hos SRF. Vad händer om beslutade 
undantag inte fortsätter att gälla?  
HSF: Det är tillverkaren som ansvarar för att MDR-klassa sina hjälpmedel 
och förvaltningen vill att även SRF påtalar detta för leverantörerna. 
Förvaltningen samverkar med KommSyn kring denna fråga och SRF 
kommer att kontaktas för att lämna in synpunkter på vilka undantag som 
fortsatt behövs. 

7 Nästa möte 

Nästa möte blir den 23 maj kl 15-16.30 på Lindhagensgatan, eller via 
Teams. 
 
/Anna Breuer 


	Referensgruppsmöte för hjälpmedelsfrågor
	1 Välkommen och presentationsrunda
	2 Tidigare minnesanteckningar
	3 Information från HSF
	4 Information från DHR
	5 Information från Funktionsrätt Stockholms län
	6 Information från SRF
	7 Nästa möte

