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Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden 
 

Motion. Jourservice av hjälpmedel

Ordförandens förslag
Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden föreslår regionfullmäktige följande 

1. Regionfullmäktige anser motionen vara besvarad genom 
habiliterings- och hjälpmedelsnämndens motionssvar.   

 

Sammanfattning
Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden har tidigare svarat på rubricerad 
motion. Ärendet har återremitterats av Regionstyrelsen för ytterligare 
beredning och Habiliterings och hjälpmedelsnämnden fastställer svar på 
återremissen.  

I ärendet finns följande dokument 
1. Motionssvar 2017-08-22 
2. Motionssvar 2017-04-10 
3. Motion 2016-11-02 

Överväganden 
Sara Svensson (V) har i motion 2016-11-02 föreslagit att habiliterings- och 
hjälpmedelsnämnden ska återkomma med förslag till jourservice när 
hjälpmedel går sönder kvällar och helger. Habiliterings- och 
hjälpmedelsnämnden har 2017-05-16 avgivit svar på motionen om 
jourservice kvällar och helger till patienter med elrullstol lånad av Region 
Skåne (bilaga 2). Regionstyrelsen har emellertid återemitterat ärendet för 
ytterligare beredning.  
 
Återremissen önskar få belyst hur jourverksamheten för tekniska hjälpmedel 
på sjukhusen fungerar och om det skulle kunna vara möjligt att utföra 
jourverksamheten av hjälpmedel inom denna verksamhet.  
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1. Teknisk service på sjukhusområden utförd av annan 
verksamhet 

Medicinsk teknik bedriver idag intern jourservice på sjukhusområden för att 
kunna ge akut service på alla avancerade medicinsktekniska maskiner som 
används i slutenvårdens direkta patientnära arbete. Denna typ av utrustning 
är av helt annan karaktär och kräver ofta hantering i sterila miljöer, varför 
service sker i avskilda, slutna utrymmen för att inte äventyra 
patientsäkerheten. Att i denna miljö även hantera elrullstolar vid ett fåtal 
tillfällen skulle kunna få negativa följder. Det innebär att jourservice av de 
hjälpmedel som avses i motionen måste hanteras i ett eget spår, med helt 
separata serviceplatser i egna lokaler och med egen personal. 
Akut service av elrullstol innebär att man som tekniker måste kunna klara av 
allt från programmering av styrsystem till att laga punkteringar, och för 
detta behöver i så fall en adekvat reservdelshållning byggas upp lokalt på 
samtliga de platser där man önskar tillhandahålla service kvällar och helger.  
Kostnaden för lokaler och personal för denna externa service kommer 
därmed inte att bli lägre än om verksamheten hanterar det i enlighet med 
tidigare inlämnat motionssvar. 
 
Alla eventuella åtgärder man genomför måste också kunna registreras i 
verksamhetssystemet Sesam, för att den ekonomiska uppföljningen av alla 
kostnader ska kunna genomföras av verksamheten. Här tillkommer också 
kostnader för utbildning av nya tekniker på specifika produkter och IT-
system, även en specifik certifiering av de tekniker man vill använda krävs 
ibland av tillverkarna. Det kan också finnas problematik i att styra 
patienterna till rätt enhet på respektive sjukhus. 
 
 
 
 

2. Jourverksamhet av hjälpmedel 
 
Jourverksamhet av hjälpmedel har tidigare utförts på försök inom Region 
Skåne, senast år 2002. Då prövades detta under en period om tolv månader 
och därefter gjordes en sammanställning samt utvärdering av försöket. 
 
Utvärderingen visade på att det under de 365 dagarna under jourtid 
anmäldes 103 ärenden varav 55 bedömdes som akuta. Totala antalet 
reparationer under samma period uppgick till mer än 2 500 stycken.  
 
Utvärderingen visade på att behovet av hjälp under jourtid totalt sett var litet 
i förhållande till den kostnad det innebar att ha personal i jour. 
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Om jourverksamhet åter skulle införas, bedöms det uppstå ett behov av att 
utöka serviceverksamheten med ytterligare 1.0 helårsanställd till en 
årskostnad på ca 500 tkr 
 
Verksamheten gör ingen annan bedömning idag än den tidigare 
utvärderingen, att behovet av hjälp under jourtid totalt är litet i förhållande 
till den kostnad det innebar att ha personal i jour. Om behovet skulle ändras 
i framtiden kan förslaget om jourverksamhet åter tas upp till utredning. 
Habilitering- och hjälpmedelsnämnden vill lyfta upp att för att kunna 
genomföra ett sådant förslag skulle det i så fall krävas ett resurstillskott 
riktat specifikt till genomförande av jourservice kvällar och helger.  
 
Det finns ofta en manuell rullstol hos patienten, vilken kan användas i 
väntan på service. Det är mycket vanligt att de som har elrullstol med 
joystick också har en manuell rullstol från hemkommunen. För de som har 
en scooter är det inte lika vanligt då de patienterna ofta kan förflytta sig 
kortare sträckor utan rullstol. Mobilitetslagen i kommunerna ger möjligheter 
till färdtjänst eller annat likvärdigt stöd. De allra flesta av patienterna har 
idag färdtjänst, där de har möjlighet att ta med sig sin elrullstol. 
 
 
 
Tidigare motionssvar 
Av tidigare motionssvar framgår att Region Skåne sedan 2017-02-01 
bedriver service och reparationer av scootrar, elrullstolar och lyftar i egen 
regi från att tidigare varit utlagd på entreprenad. I serviceuppdraget finns 
både avhjälpande underhåll och förebyggande underhåll s.k. service.  
 
Ett normalt avhjälpande underhåll utförs vanligen inom 5 arbetsdagar från 
det att aktiviteten registrerats, det vill säga när patienten ringer in uppdraget 
till serviceenheten. Ett akut avhjälpande underhåll, innebär ett ärende där 
patienten riskerar att drabbas av medicinska komplikationer om reparationen 
inte utförs akut, utförs samma dag eller senast dagen efter.  
 
Sedan Hjälpmedel Skånes serviceverksamhet tog över uppdraget från 
tidigare extern entreprenör, har det inkommit 425 samtal från patienter som i 
någon form är i behov av hjälp med sin scooter, elrullstol eller lyft. Av 
dessa 425 samtal har 260 mynnat ut i en reparation, dock inget ärende som 
bedömts som akut eller varit i behov av reparation samma dag. 
 
Jourverksamhet av hjälpmedel har tidigare utförts på försök inom Region 
Skåne, senast år 2002. Då prövades detta under en period om tolv månader 
och därefter gjordes en sammanställning samt utvärdering av försöket. 
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Utvärderingen visade på att det under de 365 dagarna under jourtid 
anmäldes 103 ärenden varav 55 bedömdes som akuta. Totala antalet 
reparationer under samma period uppgick till mer än 2 500 stycken.  
 
Utvärderingen visade på att behovet av hjälp under jourtid totalt sett var 
extremt litet i förhållande till den kostnad det innebar att ha personal i jour. 
Om jourverksamhet åter skulle införas, bedöms det uppstå ett behov av att 
utöka serviceverksamheten med ytterligare 1.0 helårsanställd till en 
årskostnad på ca 500 tkr.  
 
Men hänvisning till ovanstående föreslår habiliterings- och 
hjälpmedelsnämnden att regionfullmäktige beslutar att motionen ska anses 
vara besvarad.  
 

Ewa Pihl Krabbe 
Ordförande 

Karin Bengtsson 
Förvaltningschef 
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