
 

 Sammanträde Hjälpmedelsråd 2021-05-10 
 
§§ 33 - 45 

 

Tid:  Måndag den 10 maj, 2021 kl 13:00 – 16:00 

Närvarande från Region Västerbotten: Karin Åberg (Habiliteringscentrum), Moa Långström del av 

möte (Geriatriska kliniken NUS), Inger Wiklund-Åberg (Rehabcentrum) 

Närvarande från kommunerna: Sandra Scherman (Umeå kommun), Ingela Adbo (Vännäs kommun), 

Marina Lycksell Isaksson (Skellefteå kommun)  

Närvarande från Hjälpmedel Västerbotten: Eva Enarsson, Åsa Risberg  

Frånvarande:  Carolina Forsell (Nordmalings HC) samt Ulrica Westerlund, (länets socialchefer) 

 

 

 

 

Vid protokollet   Ordförande 

 

 

Åsa Risberg    Eva Enarsson 

    

 

 

 

Justeras 

 

 

Karin Åberg 

     

 

 

 



 

§ 33 

Justerare: 

Karin Åberg utsågs tillsammans med ordförande att justera protokollet. 

 

§ 34 

Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. En punkt tillkom, SKR´s utbildning ”Nära vård – för tjänstepersoner”. 

Rapport från respektive verksamhetsrepresentant samt Covidläget utgår pga utrymmesbrist vid detta 

tillfälle. 

 

§ 35 

Föregående protokoll: 

Föregående protokoll gås igenom.  

 

§ 36 

Vår regionala hjälpmedelskoordinator Sofia Ögren hälsas välkommen till Hjälpmedelsrådet. 

Sofia har träffat flera av representanterna i rådet men passar på att presentera sig lite mer: Sofia har 

erfarenhet från både den kommunala och regionala sidan. Dessutom arbetade hon i ett privat 

företag innan hon kom till oss. Nu pågår inskolning med de andra regionala 

samverkanskoordinatorerna och naturligtvis med andra aktörer som tangerar uppdraget. 

 

§ 37 

Kroppsskydd 

Hela hjälpmedelshandhandboken behöver uppdateras. Detta är ett stort arbete som vi 

förhoppningsvis kan påbörja snart under ledning av hjälpmedelskoordinatorn. 

Delar av hjälpmedelshandboken känns mer angelägna att ta sig an redan nu. Ett förslag till 

uppdatering visades gällande rubrikerna ”Kroppsskydd” och ”Tvångs- och skyddsåtgärder”. 

Beslut: Sandra och Åsa arbetar vidare på texten till kommande möte. 

 

 

 

 



§ 38 

Planera temadag - Hjälpmedelsrådet 

Diskussion kring innehåll den 14 juni. Syftet med dagen: 

• Med nya förutsättningar och representanter kunna skapa en nystart med ett tydligt uppdrag 

• Hitta en fungerande stringent arbetsrutin för Hjälpmedelsrådet gällande ämnesområden 

• Tydliggöra roller, mandat, representation och arbetssätt 

• Fundera över de utmaningar som väntar, kopplat till god och nära vård 

• Lägga upp en planering för det omfattande arbete vi har framför oss: uppdatera 

Hjälpmedelshandboken, uppdatera Hjälpmedelsstrategin och uppdraget med samsyn kring 

hjälpmedelsutbudet över länet 

 

På temadagen tar Sofia på sig att tillsammans med Anna Bergström, beskriva 

samverkansorganisationen som Hjälpmedelsrådet är en del av. De tar också upp andra 

beredningsgruppers arbetssätt med tips om hur vi kan utveckla Hjälpmedelsrådet. 

 

Beslut 

Temadagen beräknas pågå mellan 08:30 – 16:00  

Mötet sker via teams.  

Sofia planerar dagen tillsammans med någon från Hjälpmedel Västerbotten 

 

§ 39 

Rapport TERA-projekt 

Hörselpedagog Cecilia Wiklund har drivit ett projekt tillsammans med Marcus Ericsson och Pia-Lena 

Friberg kring TERA. Detta hjälpmedel omsätter tal till text och är ett alternativ till texttelefon – men 

utan behov av förmedlingstjänst. Se bif dokument. Hjälpmedlet bedöms passa vuxendöva och 

måttligt-gravt hörselskadade som inte nyttjar teckenspråk.  

Under projekttiden har man använt modellen ”Arbetsprocess vid test i liten skala av nya 

hjälpmedelsprodukter”.  Projektgruppen har uppskattat processen men hade önskat att 

processbeskrivningen omfattade hjälpmedelstekniker och hjälpmedelskonsulent i 

projektplaneringen. I den version av arbetsprocessen som gäller idag är detta åtgärdat.   

Beslut: Projektgruppen ges uppdrag att återkomma med förslag till såväl snäva som vida kriterier ifall 

produkten kommer att tillföras sortimentet. Likaså behövs ungefärliga beräkningar hur stor de olika 

målgrupperna är samt skillnaden i kostnad mellan befintliga texttelefonilösningar och TERA-

lösningen. 

 

 

 



§ 40 

Avvikelserapportering 

Vid föregående möte framkom önskemål att får ut statistik på de avvikelser som respektive 

verksamhet skickat in i tremånadersperioder. I befintligt avtal står det att avvikelsestatistik ska 

redovisas i samband med avtalsuppföljning. Robert Lindgren som arbetar med statistik hälsar att det 

är mycket handpåläggning för att plocka fram materialet. Om önskemål finns kan han nog årligen 

presentera en sådan statistik till Patientsäkerhetsrapporten, men resurserna begränsar i övrigt hur 

ofta detta kan redovisas. 

 

§ 41 

Rapportering tyngdtäcken 

LSG har vid mötet 5/5 hanterat frågan kring tyngdtäcken där Marina Lycksell Isaksson redogjorde för 

hjälpmedelsrådets ståndpunkt. Efter diskussion kom Länssamverkansgruppen fram till att man stöder 

alternativ 1, fortsatt förskrivning med de nya och skärpta kriterierna fram till årsskiftet. Därefter tas 

beslut i LSG om fortsättningen baserat på det underlag som Hjälpmedelsrådet presenterat av 

erfarenheter och fynd från de regioner där man slutat förskriva tyngdtäcken.  

 

§ 42 

Temagrupp Eldriven rullstol 

Gruppen är nu formad och första mötet planeras i slutet av maj.  

 

§ 43 

Upphandling manuella rullstolar 

Ett år innan avtalet löper ut startar man det kommande upphandlingsarbetet. I september är det 

dags för manuella rullstolar igen.  När man valt rullstolsmodeller, påbörjas upphandling av 

drivaggregat.  I den upphandlingen ställs krav på att hitta drivaggregat som passar till de manuella 

rullstolar som vunnit upphandlingen och tillförts sortimentet.  

Eva påminner om den engagerade diskussionen som följde av förra omgången då ett visst 

drivaggregat ledde till att de kriterier som ställdes blev så snäva att vi i backspegeln konstaterar att 

inte en enda förskrivits. Manuell stol med detta drivaggregat hade, med något vidare kriterier, 

kunnat bli en konkurrent till våra eldrivna 3-hjulingar.  

Man kan fundera över Hjälpmedelsrådets roll i denna typ av resonemang. 

 

 

 

 



§ 44 

Övriga frågor 

Manuped  

Umeå kommuns fysioterapeuter efterlyser en diskussion med hjälpmedelskonsulenterna inom 

området träningshjälpmedel. Det gäller regelverket kring förskrivning av manupeder som man vill 

ändra. Tyvärr kunde inte någon av hjälpmedelskonsulenterna delta i dagens möte på grund av 

inplanerade utprovningar. Frågan får antingen skjutas till höstens möte eller så bokar 

fysioterapeuterna direkt med berörda hjälpmedelskonsulenter.  

Hjm för vård och behandling  

I och med att vården förändras med allt mindre behandling på kliniker och alltmer i hemmet ökar 

också önskemålen på Hjälpmedel Västerbotten att engagera sig i fler produktgrupper. Här menas 

inte kompenserande produkter av typen ”hjälpmedel i det dagliga livet” utan läkemedelsnära 

produkter eller rena behandlingsprodukter. Erfarenhetsmässigt vet vi att produkter som hanteras 

utan normal förskrivningsprocess tar oproportionerligt mycket tid av hjälpmedelsverksamheten. Hur 

tillförsäkrar vi att kärnuppdraget – hjälpmedel i det dagliga livet inte naggas i kanten? 

Hjälpmedelsrådet kommer att behöva beröra den här frågeställningen varför det är bra att ha en 

strategi att hantera önskemålen. 

  

Utbildning anordnat av Sveriges kommuner och regioner 

Sofia påminner om att anmälningstiden till Nära vård – för tjänstepersoner i SKR, går ut den 4 juni.  

 

Fokus Hjälpmedel – stor hjälpmedelsmässa till länet 

Swedish Medtech har för avsikt att arrangera Fokus Hjälpmedel på Noliamässan under hösten. Vik 

den 12 och 13 oktober i kalendern. Länets förskrivare får då på hemmaplan, en uppdatering på allt 

aktuellt inom hjälpmedelsområdet. Mässan är också tänkt för beslutsfattare och ledningspersoner. 

Intressanta föreläsningar väntar. 

 

§ 45  

Mötestider för hösten 

Alla möten ligger på måndag eftermiddag mellan 13:00 – 16:00  

• 30/8 

• 27/9 

• 25/10 

• 29/11 

• Preliminärt också den 13/12  

 

 


