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Beslut
Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel beslutar att


anteckna informationen till protokollet

Ärendet
Dokumentet ”Övergripande riktlinjer för hjälpmedel” revideras varje år och beslutas i
Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel (GNHH). Nämnden föreslås
besluta att Socialstyrelsens skrift "Förskrivning av hjälpmedel" skall gälla som
Övergripande riktlinjer vid hjälpmedelsförskrivning i Region Halland 2020, då större
delen av dokument ”Övergripande riktlinjer för hjälpmedel 2019” har text hämtad (och
i många fall direkt avskriven) från Socialstyrelsens skrift, vilken är grunden till all
hjälpmedelsförskrivning. Därtill finns det även text hämtad från försäkringskassans
regelverk i dokumentet. Den information förslås nu istället inhämtas från fk.se för att
få en bättre informationssäkerhet och undvika dubbelpublicering. Kvar blir då de
verksamhetsspecifika rutiner och stödprocesser som krävs för att verksamheten ska
fungera. Dessa finns emellertid även att tillgå i ledningssystemet.
Dokumentet ”Övergripande riktlinjer för hjälpmedel” har varit till för förskrivare och
chefer men även som ett allmänt dokument, dvs ska kunna läsas av brukare. Vi vill
att man istället hänvisar brukare och allmänheten till hjälpmedel på 1177.se. Där står
allt brukaren och allmänheten behöver veta kring hjälpmedel på ett mer anpassat sätt
och med möjlighet att få texten tillgänglighetsanpassad.
Förslag till beslut
Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel beslutar att


anteckna informationen till protokollet

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Övergripande riktlinjer för hjälpmedel 2020
 Socialstyrelsens skrift Förskrivning av hjälpmedel
 Övergripande riktlinjer for hjälpmedel 2019
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