
Regional samverkan 

 

Ett samarbete mellan kommunerna  
i Västerbotten och Region Västerbotten 

Protokoll hjälpmedelsrådet 
  
Dnr. HSN 470:4-2022 
Datum och tid: 20220509 kl. 13.00-16.00.  
Plats: Teams.  
Ärenden: 34-46  
 
Närvarande:  
Karin Åberg, Region Västerbotten (ordförande) 
Carolina Forsell, Nordmalings hälsocentral  
Marina Lycksell Isaksson, Skellefteå kommun  
Sandra Scherman, Umeå kommun  
Ingela Adbo, Vännäs kommun 
Åsa Risberg, Hjälpmedel Västerbotten 
Ulrika Westerlund, Vännäs kommun 
 
Frånvarande:  
Eva Enarsson, Hjälpmedel Västerbotten  
Inger Wiklund Åberg, Region Västerbotten (vice ordförande)  
Moa Långström, Region Västerbotten 
 
Övriga tjänstepersoner:  
Sofia Ögren 
 

Nr. 34. Föregående protokoll. 
Föregående protokoll läggs till handlingarna. 
 

Nr. 35. Godkännande av dagordning. 
Hjälpmedelsrådet godkänner dagordningen men med tillägg; punkt 36. val av justerare.  
  

Nr. 36. Val av justerare. 
Vice ordförande och tillika justerare är frånvarande på dagens möten.  
Beslut: Carolina Forsell väljs till tillfällig justerare för dagens möte.    
 

Nr. 37. Förändringsarbete från alla huvudmän som påverkar hjälpmedelsverksamheten. 
Informationsärende. 
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i Västerbotten och Region Västerbotten 

 
Diarieföring av hjälpmedelsrådets protokoll.  
Samtliga protokoll från hjälpmedelsrådet diarieförs nu hos alla huvudmän, skickas till samtliga 
myndighetsbrevlåda av hjälpmedelskoordinator.  

Skellefteå lasarett.  
I dagsläget finns uppgifter om att Skellefteå lasaretts avdelning; medicin/geriatrik minskar antal 
vårdplatser under sommaren -22. Minskningen av vårdplatser kan generera till en negativ påverka 
hjälpmedelsområdet.  
 

Nr. 38. Revideringen av Hjälpmedelsstrategin.  
Diskussion med referenspersoner gällande utkast av revideringen av hjälpmedelsstrategin.  
Dialog om referenspersonernas skriftliga kommentarer på utkastet samt en öppen diskussion om 
synsätt, balans, avgränsningar, strategi eller överenskommelse? Förtydligande av kommentarer tas 
med av arbetsgruppen i fortsatta arbetet samt att vidare diskussion mellan referenspersoner och 
arbetsgrupp är möjlig.  
 
Framförda åsikter under diskussion: 

- Vem är läsaren? i nuläget ryms både en strategi och en överenskommelse i dokumentet. 

Vilka dokument har vi behov av?  

- Utkastet har i nuläget inte rätt balans. När man nämner kostnadseffektivitet utan vidare 

beskrivning tappar vi människan bakom. Kostnaden måste ses i ett större sammanhang över 

användarens hela livsspann. Vi saknar hälsoekonomiska fakta, tex gällande sociala 

investeringar, kring nyttan av hjälpmedel. 

- Utmaningen är avgränsningen till vad strategin ska vara vägledande i; ett samhälle för alla. 

Fokus bör ligga på varför individer behöver hjälpmedel och vara ett underlag för samarbetet 

med invånaren.  

- Samverkan är inte definierat i dokumentet. Hur ska samverkan ske med 

brukarorganisationen? 

- Omställningen Nära vård är en övergripande förändring, ett utgångsläge.  

- Hjälpmedelsstrategins fokus måste ligga på vård- och omsorgsperspektivet. Sedan kan man 

koppla till andra styrande dokument/perspektiv för ett större sammanhang. 

 

Beslut: Hjälpmedelsrådet beslutade om ett extrainsatt möte för att hinna presentera arbetsgruppens 
reviderade förslag inför höstens kommande Länssamverkansgrupp. Hjälpmedelsrådsmötet blir 29/8 
kl. 13.00 – 14.00.  
 

Nr. 39. Information från hjälpmedelsverksamheten (HMV). 
Informationsärende.  
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Konsumentprisindex har stigit och HMV kommer att anpassa därefter.  
 
HMV flaggar för att det är svårt att rekrytera personal, det råder brist på hjälpmedelskonsulenter och 
hjälpmedelstekniker.    
 
HMV Västerbotten firar 50 år i år. Firandet kommer ske under den nationella hjälpmedelsdagen den 
23/9.  
 
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering har utfört en granskning av hjälpmedel. 
Utvärderingen rullstolar och tilläggsutrustning, utvärdering av effekt, upplevelser och erfarenheter 
samt kostnadseffektivitet. Sammanfattningsvis har utvärderingen visat att hjälpmedelsområdet är 
lite beforskat. 
 

Nr. 40. Förskrivningsbar kommunikation. 
Föredragande: Therese Freij & Kristin Halldorsdottir 
Produktgrupp samtalsapparater.  
Förr kunde HMV göra egna konton och det fanns möjlighet att lägga in en blandning av appar utan 
att det sågs som en förskrivning. I det nuläge som råder kan HMV inte göra konton pga. 
leverantörernas säkerhetsåtgärder med krav på bland annat telefonnummer. Med den nya 
förordningen om medicintekniska produkter (MDR) har leverantörerna varit tvungna att möta upp de 
nya kraven vilket inneburit förändringar i utbudet av produkter. MDR medför bland annat att det inte 
går eller begränsar möjligheten att lägga in andra appar i förskrivningsbara samtalsapparater. Läggs 
en speciell app till bryter man mot MDR märkningen och det resulterar i en specialanpassning. 
Produkterna är då inte inom ramen för MDR som tillverkaren godkänt, specialanpassningen gör att 
HMV tar på sig leverantörsansvaret.  
I nuläget får HMV till sig regelbundna förfrågningar från förskrivare om att lägga in extra appar, tex 
kalendrar, tidshjälpmedel, dagböcker e.tc.  
Frågor till hjälpmedelsrådet:  

- Vad ska vi räkna som egenansvar- exempel: fotokalander, timstock? 
- När är det rimligt med en förskrivning som bryter MDR, vilket medför en specialanpassning? 
- Hur ska vi se på dessa extra appar, är det en förskrivning (fotokalander, timstock)? 
- Samsyn oavsett sortiment? Hur ser vi på montering av produkter som är egenansvar tex 

mugghållare, är det okej att bryta den MDR märkningen och göra en specialanpassning? 
 
Kommunikationsteamet på HMV uttrycker till hjälpmedelrådet att man vill ha i uppdrag att beskriva 
alternativa synsätt med konsekvenser och därefter ta riktning.  
Beslut: Kommunikationsteamet på HMV får i uppdrag av hjälpmedelsrådet att ta fram underlag för 
diskussion och beslut.  
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Nr. 41. Hjälpmedelskoordinator.  
Hjälpmedelshandboken.  
Samtliga representanter i rådet med flera utifrån kompetens har tilldelats rubriker från faktadelen i 
hjälpmedelshandboken för ev. revidering av innehåll. Tilldelad rubrik visar var persons 
ansvarsområde. Tidsgränser för bearbetningen av rubrikerna är satt till hjälpmedelsrådets möte i 
september. I nuläget har ett flertal personer inte hunnit med att utföra det tidskrävande arbetet, det 
finns en möjlighet att tidsgränsen av den anledningen behöver framflyttas.    
Beslut: På hjälpmedelsrådet i september stämmer rådet av lägesbilden, hur ligger samtliga till i 
arbetet. Rådet tar därför inget beslut om förslaget för hanteringen av bearbetade texter i dagsläget.  
 

Nr. 42. Ersättare till hjälpmedelsrådet. 
Representanten i hjälpmedelsrådet Ingela Adbo avslutar sitt uppdrag i hjälpmedelrådet i maj månad. 
Hjälpmedelsrådet har undersökt via nätverk en möjlig ersättare där förhoppningen är en ersättare 
som representerar inlandskommunerna. Via socialchefsnätverket presenteras en möjlig kandidat 
som ersättare i Karin Kopparmalms-Lindblad, Dorotea kommun.  
Beslut: I september presenterar hjälpmedelsrådet Karin Kopparmalms-Lindblad som ny representant 
till hjälpmedelrådet. Presentationen sker i länssamverkansgruppen, den gruppering som tar beslutet 
om ersättare. Hjälpmedelskoordinator ansvarar för introduktion av ny representant.  
 

Nr. 43. Ärenden till/från länssamverkansgruppen.  
Till länssamverksgruppen i september presenteras:  

- Revideringen av hjälpmedelsstrategin.  
- Kostnader och ev. ny evidens tyngdtäcken.  

 

Nr. 44. Övriga frågor.  
Inga övriga frågor har inkommit.  
 

Nr. 45. Genomgång och sammanfattning av beslut.  
 

Nr. 46. Nästa möte.  
Extra insatt möte: 29/8.  
Ordinarie möte: 12/9.  
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