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Chefer för metodstödjare

Beslutsstöd vid förskrivning av
hjälpmedel
Styrgruppen för hjälpmedelsverksamhet i samverkan har belslutat att Jönköpings
län skall börja arbeta med ”Prioritering på individnivå – ett beslutstöd vid
förskrivning av hjälpmedel”. Vi träffade er chefer i februari månad för att
informera om införandet. Med detta brev vill vi lämna kort rapport om hur arbetet
fortlöper.
Arbetet fortsatte i mars månad med utbildning av metodstödjare från alla
kommuner och utvalda enheter inom regionen. Vår ambition var att möjliggöra att
en person från resp enhet utbildades. Vi fick många förfrågningar på att man
önskade att fler fick denna möjlighet. Vi tog då emot så många som lokalen tillät
(och lite till) efter överenskommelse med kursledaren.
Som ni ser i tabellen nedan fick utbildningen mycket fina omdömen. Vi hade tur
som lyckades få Mari Broqvist från Prioriteringscentrum att ställa upp som
kursledare. Mari är ju en av dem som varit med och utvecklat instrumentet.
Fråga:
Median:

Innehåll

Framförande

Nytta

9

9

8,5

Lokal

Helhetsint.

8

9

Instrumentet togs emot mycket väl. Självklart upplevde många att det är ”svårt”,
att man måste fortsätta att fördjupa sig, skaffa sig erfarenhet mm.
Kursen avslutades med att etablera kontakt mellan metodstödjarna och de
hjälpmedelskonsulenter som utsett för att stötta ute hos de olika enheterna. En
första planering av fortsatta insatser gjordes.
De flesta har kommit igång på ett mycket bra sätt med fortsatt utbildning på
hemmaplan. En del är klara och en del har lite kvar. Några enheter har utnyttjat
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möjligheten att få stöd av våra konsulenter vid utbildningarna, några har
genomfört helt på egen hand. Vi har också fått rapporter om att man på en del
enheter använder instrumentet i samband med vissa förskrivningar.
HMC skickar idag ut en enkät till alla metodstödjare för att få lite mer fakta om
hur långt man har kommit och vilket behov av fortsatt stöd som finns.
5 november kommer vi att bjuda in till en uppföljningsdag för metodstödjare.
Mari Broqvist kommer att vara kursledare även för uppföljningsdagen.
När vi träffades i februari var instrumentet inte helt anpassat till vårt län. Vi
bifogar därför bedömningsformuläret och manualen för kännedom till er.
Det är bra om ni chefer också stöttar den fortsatta processen ute så att instrumentet
används frekvent. Det är viktigt att alla länets invånare ges möjlighet till samma
bedömning oavsett vilken förskrivare man träffar.
Hör gärna av er om ni vill ha mer information eller har fler frågor.

Med vänlig hälsning

Lovisa von Goës
Verksamhetschef

