
 
Protokoll Hjälpmedelsrådet  
 
Datum och tid: 211025 kl. 13.00-16.00.  
Plats: Teams.  
Ärenden: 76–85. 
 
Närvarande:  
Ingela Adbo, Vännäs kommun (vice ordförande och tillika justerare)  
Carolina Forsberg, Nordmalings hälsocentral  
Eva Enarsson, Hjälpmedel Västerbotten  
Marina Lycksell Isaksson, Skellefteå kommun (ordförande)  
Inger Wiklund Åberg, Region Västerbotten 
Ulrika Westerlund, Vännäs kommun 
Åsa Risberg, Hjälpmedel Västerbotten 
 
Frånvarande:  
Sandra Scherman, Umeå kommun  
Karin Åberg, Region Västerbotten  
 
Övriga tjänstepersoner:  
Sofia Ögren 

 
 76. Föregående protokoll  
Betalningsansvar.  
Information: Överenskommelse i Skellefteå mellan Rehabcentrum, Hälsocentraler och Hälso och sjukvårdsenheten på 
kommunen. Hjälpmedelsrådet får ta del av det överenskomna dokumentet som har till syfte att vara ett stöd för 
informationsöverföring och kostnader. I överenskommelsen har man sett över ansvar, kostnader och uppföljning.  
 
Rättelse från protokoll 210927, punkt 68, kommunikation: Hjälpmedel Västerbotten (HMV) kommer inte att dela ut 
informationsmaterial om hjälpmedelsrådet på förskrivarträffarna.   
 
Övriga punkter från föregående protokoll läggs till handlingarna. 
 
Nr. 77. Godkännande av dagordning. 
Hjälpmedelsrådet godkänner dagordningen. 
 
Nr. 78. Förändringsarbete hos alla huvudmän som påverkar hjälpmedelsverksamheten.  
Information. En representant i hjälpmedelsrådet är frånvarande under en period. Frågan lyfts i rådet om ersättare behövs 
under frånvaroperioden av ordinarie medlem.   
Beslut: Hjälpmedelsrådet beslutar att Lisa Karlsson från Umeå kommun ersätter ordinarie representant under frånvaron.  
 
Elrullstolsgarage, Skellefteå kommun.  
Vid möte med ordförande i Bygg- och miljönämnden, MAR och verksamhetschef för Miljö och Hälsa, var parterna överens 
om att lyfta frågan inom kommunen om lösningar gällande elrullstolsgarage i väntan på nationell utredning.   
 
Skellefteå lasarett.  
Det råder vårdplatsbrist och patienterna ligger inlagda på sjukhus kort tid. Detta har än så länge inte påverkat 
hjälpmedelsverksamheten men skulle på sikt kunna förändras.    
 
Överflyttningshjälpmedel.  
Den individhjälpmedel som används i dag kräver en bemanning av två personer.  
På mässan Fokus Hjälpmedel visades hjälpmedel upp som kräver endast bemanning av en person. Frågor från förskrivare 
har framkommit om när upphandlingar inom aktuellt område sker?  
HMV svarar att det nyligen varit en upphandling om individhjälpmedel, en upphandling där förskrivare medverkat. Kontakt 
går att tas med HMV:s hjälpmedelskonsulter för dialog och mer information.  
 
Nr. 79. Kommunikation.  
Information: Fortsatt diskussion om nätverk, att nå ut till chefer över förskrivare, nätverk till hälsocentralerna.  
Hjälpmedelsrådet ser kommunikationen och nätverk som angeläget att fortsätta samtala om i arbetet med omställningen 
till nära vård. Beslut: Ordförande och hjälpmedelskoordinator tar fram ett förslag till presentationsmaterial, ett kortare 
bildspel. Vidare beslutar hjälpmedelsrådet att Ulrika Westerlund kontaktar socialchefsnätverket för att få namn och 
kontaktuppgifter till ansvariga HSL chefer, uppgifterna skickas till hjälpmedelskoordinator.  
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Nr. 80. Information från hjälpmedelsverksamheten. 
Fortsatta leveransförseningar råder. HMV arbetar kontinuerligt med att uppdatera hemsidan för information till förskrivare.  
 
Förskrivarträffarna är fastslagna och startar i gång inom kort. Hjälpmedelskoordinatorn är inbjuden till förskrivarträffarna 
och finns med i inledningen av mötena. HMV planerar för ett annat upplägg för kommande års förskrivarträffar.  
 
Manupeder 
Hjälpmedelskonsulent på HMV samt förskrivare arbetar för att förtydliga text gällande manupeder, att ta med i 
hjälpmedelshandboken. Just nu finns ett utkast men som ej är färdigt att presenteras. Förhoppning finns att presentation 
ska vara möjligt kommande hjälpmedelsråd.   
 
Arbetsgrupp, förskrivarstöd rullstol på buss.  
Information: På grund av hög arbetsbelastning har inte arbetet kunnat påbörjas.  
HMV kommer i förskrivarstödet att följa den information som leverantörerna går ut med i bruksanvisningarna. På sikt kan 
HMV återge till leverantörerna om man upplever att något i informationen upplevs behöva kompletteras.  
Beslut tas av hjälpmedelsrådet att arbetet skjuts fram till dess att HMV har möjlighet att arbeta med förskrivarstödet. Till 
dess kan förskrivare som behöver stöd rådgöra med hjälpmedelskonsulent om hjälpmedlet och tillval i individärenden.    
 
Nr. 81. Hjälpmedelskoordinatorn informerar. 
Arbetsgrupper:  
Elrullstolsgruppen - Föredragande Ulrika Strömmer och Sofia Bodén.  
Arbetsgruppen presenterar till hjälpmedelsrådet det material som hittills har arbetats fram. Arbetsgruppen har sett över 
texten i hjälpmedelshandboken för uppdatering. När färdigt material finns presenteras detta till hjälpmedelsrådet och vid 
beslut publiceras detta på HMV:s hemsida. Arbetsgruppen skickar med en fråga till Hjälpmedelrådet: Finns det i de 
kommunala verksamheterna i länet ett behov av bollplank/beslutsstöd när det gäller eldrivna rullstolsärenden? Stödet är 
tänkt att riktas mot beslutsfattare/ekonomiskt ansvariga. 
Beslut: När färdigt material finns skickas detta till hjälpmedelskoordinator som därefter förmedlar vidare till 
hjälpmedelsrådet för beslut.  
 
Hjälpmedelsstrategin - Beslut taget i Samrådet Vård och Omsorg att ge Hjälpmedelsrådet i uppdrag att revidera 
nuvarande Hjälpmedelsstrategi samt att förlänga giltighetstiden för nuvarande Hjälpmedelsstrategi till den 31 mars 2023. 
Tidsplanen beslutad av länssamverkansgruppen; Delrapport presenteras till länssamverkansgruppens under våren 2022 och 
det färdiga förslaget presenteras till länssamverkansgruppens första möte hösten 2022, dock senast 1 okt 2022.  
En representant i arbetsgruppen är frånvarande under en period. Frågan ställs i hjälpmedelsrådet kring ersättare. 
Hjälpmedelsrådet beslutar: att ersättare ej bedöms aktuellt, att arbetsgruppen vid behov kan använda referenspersonerna.  
 

Utvärdering av tyngdtäcken: Arbetsgruppen arbetar nu med att fastställa enkäterna som sedan ska skickas ut. 
Arbetsgruppen har även börjat med att boka in telefonintervjuer. Det pågår även en sammanställning av statistik/ekonomi.  
Hjälpmedelshandboken.  Här har arbetsgruppen haft sitt första möte. Planering är att gemensamt se över nuvarande 
strategi samt utföra en omvärldsbevakning i hur andra län strukturerat upp/utformat sin handbok.   
 
Informationsmöte med länstrafiken: 
Medverkade gjorde regional hjälpmedelskoordinator samt två hjälpmedelskonsulenter. Från länstrafiken medverkande 
verksamhetschef för allmänna kollektivtrafiken samt chef för den särskilda kollektivtrafiken. Syftet med mötet var att utöka 
kunskapen om hur respektive part arbetar, utbyta av frågeställningar samt ett syfte att starta i gång samverkan.  Här 
öppnar länstrafiken upp för att fler möten kan erbjudas samt att Hjälpmedelsrådet och Hjälpmedel Västerbotten är 
välkomna att återkomma med andra frågeställningar. Beslut: Om fler möten med länstrafiken blir aktuella är det regional 
hjälpmedelskoordinator samt hjälpmedelskonsulent Jenny M bergström som medverkar. Rådet vill även att koordinator tar 
kontakt med länstrafiken för information om hur resenärerna kan framföra avvikelser som rör länstrafiken, kan resenären 
använda sig av formulär på länstrafikens hemsida?  
  
Nr. 82. Ärenden. 
Länsrutinen SVU ska nu revideras utifrån ändringar om betalningsansvar. 

Även andra mindre ändringar ska justeras i länsrutinen, inget som påverkar ansvarsfördelning eller arbetssätt kring 

hjälpmedel. En partssammansatt grupp kommer bildas med uppdrag att analysera och ta fram åtgärdsförslag hos båda 

huvudmännen vid fördröjd hemgång (= mer än 3 dagar i snitt under en månad).  

 
Nr. 83. Övrigt. 
Mässa: Fokus hjälpmedel, återkoppling.  
Ordförande och hjälpmedelskoordinator framför sina upplevelser från mässan.   
 
Seniormässan.   
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Seniormässan inträffar i maj 2022. Frågan ställs om detta är något hjälpmedelsrådet vill medverka i. Förslagsvis ej 
representanter från rådet utan förskrivare från både region och kommuner som föreslås delta. Frågan lämnas öppen för 
rådet att fundera vidare på, att återkomma i frågan längre fram i tiden.  
 
Nr. 84. Genomgång och sammanfattning av beslut.  
 
Nr. 85. Nästa möte. 
211129  
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