
Protokoll Hjälpmedelsrådet  
 
 
Datum och tid: 20220307 kl. 13.00-16.00.  

Plats: Teams.  

Ärenden: 11–21.  

 
Närvarande:  
Karin Åberg, Region Västerbotten (ordförande) 
Inger Wiklund Åberg, Region Västerbotten (vice ordförande och tillika justerare)  
Carolina Forsberg, Nordmalings hälsocentral  
Eva Enarsson, Hjälpmedel Västerbotten  
Marina Lycksell Isaksson, Skellefteå kommun  
Sandra Scherman, Umeå kommun  
Ingela Adbo, Vännäs kommun 
Moa Långström, Region Västerbotten 
 
Frånvarande:  
Ulrika Westerlund, Vännäs kommun 
Åsa Risberg, Hjälpmedel Västerbotten 
 
Övriga tjänstepersoner:  
Sofia Ögren 
 
Nr. 11. Föregående protokoll.  
Elrullstolagarage. Tas upp i punkt 13 i dagordningen.  
Föregående protokoll läggs till handlingarna. 
 
Nr. 12. Godkännande av dagordning. 
Hjälpmedelsrådet godkänner dagordningen. 
 
Nr. 13. Förändringsarbete hos alla huvudmän som påverkar hjälpmedelsverksamheten.  
Elrullstolsgarage, Skellefteå kommun: Lösningar gällande elrullstolsgarage i väntan på nationell 

utredning. Bygg och miljönämnden kommer inte att ta upp ärendet utan inväntar nationell utredning 

som beräknas klar januari 2023. Man har övervägt frågan men vill inte gå emot gällande rättspraxis. 

Medskick från chef för handläggarna till förskrivare är att ansökan om BAP utifrån problem med 

förvaringsplats alltid ska skickas in, även om man själv inte kan se någon lösning.  

Beslut: Utifrån detta kommer ingen informationsnotis att skickas ut från hjälpmedelsrådet.   

 
Nr. 14. Presentationsmaterial Hjälpmedelsrådet.  
Genomgång av ändringar i presentationen. Förlag även på nya mindre ändringar framkommer.  
Beslut: att presentationen är antagen. Presentationen läggs upp på teamsytan efter förändringar är 
gjorda.  
 
Nr. 15. Information från hjälpmedelsverksamheten. 

Information: Sammanfattning av förskrivarträffar 2021/2022.  

Synpunkter från förskrivare som framkommit under träffarna:  
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- Sortimentskatalogen: Förskrivare efterfrågar en utbildningsinsats gällande användandet av 
sortimentskatalogen.  

- Leveransdatum: Förskrivare förmedlar svårigheter i att beräkna hjälpmedlets leveransdatum. 
Ändring har därför genomförts och nu är leveransdatum kopplat till själva leveransadressen i 
stället för beställarens adress.  

- Förskrivning av madrasser: Diskussion gällande vilken profession av sjuksköterska, 
arbetsterapeut eller fysioterapeut som bör vara involverad vid förskrivning av 
hjälpmedlet.  HMV startar i gång en temagrupp där nämnda professioner ingår för vidare 
diskussion kring vikten av teamsamverkan vid trycksårsprevention.  

- Digitala vårdmöten: Förskrivare ska kunna koppla upp sig hos patienten för konsultation på 
plats. Svårigheten för hjälpmedel Västerbotten ligger i att hitta rätt kompetens, att säkra 
tillgången till hjälpmedelstekniker som har generell kompetens inom alla produktområden.   

 
Nr. 16. Hjälpmedelskoordinator. 
Vid frånvaro av hjälpmedelskoordinator under rådsmöten, hur vill hjälpmedelsrådet agera? 
Beslut: Ordförande och vice håller i rådsmötet. Beroende på förutsättningar kan någon punkt 
behövas skjutas på till kommande möten.  
 
Nr. 17. Test i liten skala. 
Exlplorer mini från Permobil  
Information: En ny produkt har tagits fram av Permobil som sägs främja utvecklingen hos barn med 
funktionsnedsättningar genom att i tidig ålder möjliggöra självinitierande rörelser. Idag saknas denna 
typ av hjälpmedel.  Förskrivare och HMV ser den här produkten som intressant och fyller ett behov 
hos små barn som inte kommer att bli gångare, alternativt har en försenad motorisk utveckling och 
gångdebut. Målgruppen är barn 12 - 36 månader som har nedsatt motorisk förmåga och bedöms ha 
behov av ett kompenserande hjälpmedel för att utveckla nya färdigheter samt få möjlighet att 
utforska sin närmiljö inomhus. Habiliteringen önskar få testa denna produkt i liten skala, 
uppskattningsvis kommer två till tre barn att kunna testa denna produkt undertiden hjälpmedlet 
lånas ut av permobil.  
Beslut: Hjälpmedelsrådet godkänner test i liten skala för Explorer mini från permobil.    
 
Cykel Side by Side (Trident). 
Information:  
 I cykelsortimentet idag finns 3-hjuliga cyklar samt tandemcyklar. 3-hjuliga cyklar kräver att man 
hanterar cykeln på egen hand och kan framföra den på ett säkert sätt även i trafikmiljö. Tandemcykel 
kräver att du kan sitta stabilt och ha fokus under aktiviteten. När ett barn blir större kan tandemcykel 
också upplevas alltför riskabel/osäker att framföra. Tidigare fanns en parcykel som förskrivits när 
tandemcykel/3 hjuling inte upplevts tillräckligt säker. Idag finns ingen parcykel med sadel på 
marknaden som uppnår tillräckligt god kvalitét. Side by side är en parcykel men anledningen till att 
den inte förskrivits är att den har säte och enligt kriterier i handboken är ett av kraven att man kan 
sitta på en sadel. Habiliteringen önskar få prova parcykel med säte. Detta skulle även kunna ge barn 
som inte kan sitta på en sadel möjlighet att vara fysiskt aktiva i större utsträckning.  Aktuella 
målgruppen är personer som har relativt god fysisk förmåga men som inte kan framföra en 3-
hjuling/tandemcykel på ett säkert sätt på grund av tex nedsatt kognition/epilepsi/bristande 
koordination. Målgruppen är personer t.om 19 år. Syftet är att utvärdera om produkten ger 
målgruppen en ökad möjlighet till en fysiskt aktiv vardag. 
Beslut: Hjälpmedelsrådet godkänner test i liten skala för Cykel side by side.  Habiliteringscentrum 

återkommer med utvärdering till hjälpmedelsrådet.  
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Nr. 18. Ärenden till/från länssamverkansgruppen. 
Information: Länssamverkansgruppen beslutade 20220217 att hjälpmedelsrådet får i uppgift att 

utföra:  En uppföljning och redovisning av kostnader samt eventuellt nya forskningsrön avseende 

tyngdtäcken. Presenteras till Länssamverkansgruppens möte i september.  

Beslut: Ny arbetsgrupp utses beståendes av Marina Lycksell Isaksson, Robert Lindgren från 

hjälpmedel Västerbotten och sammankallande för gruppen är Sofia Ögren. Hjälpmedelsrådets 

föreslår ytterligare en representant i arbetsgruppen från regionen. Hjälpmedelskoordinator hör av sig 

till föreslagen person för förfrågan om deltagande.  

 
Nr. 19. Övrigt. 
Information: Marina Lycksell Isaksson och Sofia Ögren har fått förfrågan om att leda en workshop till 
en partsammansatt grupp för översyn av betalningsansvar.  Ämnet för workshopen är 
hjälpmedelsförskrivning nödvändig vid utskrivning och planeras till hösten.  
  
Nr. 20. Genomgång och sammanfattning av beslut.  
 
Nr. 21. Nästa möte. 
2022-04-11 
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