
Protokoll Hjälpmedelsrådet  

Datum och tid: 210927 kl. 13.00-16.00. 

Plats: Teams. 

Ärenden: 65–75. 

 

Närvarande:  

Ingela Adbo, Vännäs kommun (vice ordförande och tillika justerare)  

Sandra Scherman, Umeå kommun 

Carolina Forsberg, Nordmalings hälsocentral 

Karin Åberg, Region Västerbotten 

Eva Enarsson, Hjälpmedel Västerbotten 

Marina Lycksell Isaksson, Skellefteå kommun (ordförande)  

Inger Wiklund Åberg, Region Västerbotten  

 

Frånvarande:  

Moa Långström, Region Västerbotten 

Åsa Risberg, Hjälpmedel Västerbotten 

Ulrika Westerlund, Vännäs kommun  

 

Övriga tjänstepersoner:  

Sofia Ögren  

 

65. Föregående protokoll  

Information; Förskrivning av trycksårsmadrasser, Hjälpmedel Västerbotten (HMV) begär mer tid till återkoppling, 
uppskattningsvis kan återkopplingen ske efter årsskiftet. Beslut; den utsedda arbetsgruppen för hjälpmedelshandboken tar 
med frågan i arbetet.  
 

Övriga punkter från föregående protokoll läggs till handlingarna.  

 
66. Godkännande av dagordning  
Hjälpmedelsrådet godkänner dagordningen.  
 
67. Förändringsarbete från alla huvudmän som påverkar hjälpmedelsverksamheten.  
Skellefteå kommun resonerar över om läkemedelsrobot Evondos antingen kan tas in i sortiment och bli förskrivningsbart 
som påminnelsehjälpmedel, eller ingå i serviceavtalet Skellefteå kommun har kring grundutrustning för de man själva köper 
in. Alternativt själva ansvara för all hantering.  
 
Marina Lycksell Isaksson meddelar att kontakt har tagits med bygg och miljönämnden för att se över om man kan hitta 
lösningar enligt anvisningar gällande elrullstolsgarage.  
 
Inger Wiklund- Åberg. Samarbete mellan kommun och region i Skellefteå i att se över betalningsansvar. För att stötta 
förskrivare i vem som ska förskriva hjälpmedlet, på vem ska hjälpmedlen vara skrivna på när patienten är inlagt på sjukhus. 
Beslut; att vederbörande återkopplar till hjälpmedelsrådet.  
 
68. Kommunikation.   
Information; Diskussion förekommer i hjälpmedelsrådet angående information, informationskanaler in och ut från rådet. 
Förslag lyfts att likt andra beredningsgrupper i samverkan ta fram ett kommunikationsblad att använda vid presentation av 
hjälpmedelsrådet. Ett kommunikationsblad med bildspel att använda. HMV kommer vid förskrivarträffar dela ut 
informationsblad om hjälpmedelsrådet. HMV bjuder även in hjälpmedelskoordinatorn till förskrivarträffarna i syfte att 
förmedla den nya rollen.  Beslut; Hjälpmedelsrådet beslutar att kommunikation lyfts igen kommande hjälpmedelsråd.   
 
 
69. Information från hjälpmedelsverksamheten.  
Information; HMV föredrar om ekonomi och avvikelser. Vid behov av specificerad avvikelserapport för sitt ansvarsområde 

tar man kontakt med verksamhetskontroller på HMV. Hänvisning till avtal togs beslut; att HMV presenteras statistik kring 

ekonomi, avvikelser etc som en punkt vid vartannat hjälpmedelsråd.   

HMV förmedlar att generella leveransproblem finns och att anledningen främst beror på pandemin.  

Säkerhetsmeddelande från hjälpmedelstillverkaren Philips och CPAP, produkten har visats sig kunna släppa ifrån sig skum. 
HMV inväntar mer information på hur detta ska åtgärdas. Rör sig om ungefär 700 maskiner.  
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Dialog gällande förfrågningar vad gäller vård och behandlingshjälpmedel, Evondos medicinpåminnare, se punkt 67. HMV 
resonerar hur de ska förhålla sig till detta, om det ska vara med i ansvaret eller inte. HMV:s huvuduppdrag är att hantera 
kompensatoriska hjälpmedel. Det är dock en helt annan hantering kring vård och behandlingshjälpmedel, med en annan 

förskrivningsprocess och ett medicinskt ansvar.  
 
Information; Hjälpmedelskonsulent på HMV samt förskrivare arbetar för att förtydliga text gällande manupeder, att ta med 
i hjälpmedelshandboken. Beslut; Förhoppningen är att ett förslag kan tas fram och presenteras till kommande 
hjälpmedelsråd.  
 
Hållbarhetsmässa: Journalist har intervjuat en personal från HMV och där fel underlag blev publicerat i tidningen med 
spridningsområde i hela länet. Felmeddelande har gått ut samt ett förtydligande med rätt underlag har därefter publicerats.   
 
70. Regelverk länstrafiken.   
Information; Länstrafiken, ändring i regelverket-rullstol på buss. Hjälpmedelskoordinator samt två hjälpmedelskonsulenter 

från HMV kommer att delta i ett informativt möte med länstrafiken där syftet är samverkan samt att dela kunskap. 

Hjälpmedelsrådet har möjligheten att skicka med frågor till hjälpmedelskoordinator innan mötet. Mötet är ej tidsatt ännu 

men kommer ske någon gång under oktober månad.  

Beslut; tas i hjälpmedelsrådet att arbetsgrupp bestående av en till två hjälpmedelskonsulenter samt två förskrivare ingår. 

Arbetsgruppen har till syfte att ta fram informationsblad som ska underlätta för förskrivare. Vad behöver man ta med i 

kartläggningen för att fånga upp behoven, vad behöver förskrivaren veta.  

 
71. Hjälpmedelskoordinator  
Information; Uppdragsbeskrivning, Hjälpmedelsrådet.  
Beslut; Alla har tagit del av utskick och uppdragsbeskrivningen är nu förankrad i hjälpmedelsrådet.  
 
Arbetsgrupper: 
 
Utvärdering av tyngdtäcken:  
Länssamverkansgruppen beslutade att godkänna planen för uppföljning gällande utvärdering av tyngdtäcken. 
Arbetsgruppen forts nu enligt planen.  
 
Förslag till revidering av Hjälpmedelsstrategin:  
Information; Presenterades till länssamverkansgruppen 17/9, länssamverkansgruppen rekommenderar Samråd vård och 
omsorg:  

- Att ge Hjälpmedelsrådet i uppdrag att revidera nuvarande Hjälpmedelsstrategi.  
- Att förlänga giltighetstiden för nuvarande Hjälpmedelsstrategi till mars 2023  
- Att en arbetsgrupp med deltagare från kommuner och region utses av Hjälpmedelsrådet samt att utredaren har 

mandat att adjungera sakkunniga i arbetsprocessen 
 
Avhopp har inträffat i den tidigare utsedda arbetsgruppen. Funktionsrätt Västerbotten kommer starta upp ett brukarråd- 
hjälpmedel, denna grupp önskar kunna delta i revideringen som referensperson.  
Beslut; Hjälpmedelsrådet tar beslut att brukarrådet blir en referensperson. Referenspersonerna behandlas lika och tas med 
i arbetet för synpunkter i delar av materialet och när färdig produkt finns för att komma med åsikter. Ny medlem i 
arbetsgruppen beslutas bli Karin Åberg.  
 
Hjälpmedelshandboken: Arbetsgruppen har ett inbokat möte under oktober månad.  
 
72.  Ärenden  
- 
73. Övriga frågor 
- 
74. Genomgång och sammanfattning av beslut  
 
75. Nästa möte 
25/10 - 2021 
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