
Regional samverkan 

 

Ett samarbete mellan kommunerna  
i Västerbotten och Region Västerbotten 

Protokoll Hjälpmedelsrådet 
  
Dnr. HSN 470:6–2022 
Datum och tid:  
Plats: Teams.  
Ärenden: 51–61 
 
Närvarande:  
Karin Åberg, Region Västerbotten (ordförande) 
Inger Wiklund Åberg, Region Västerbotten (vice ordförande)  
Carolina Forsell, Nordmalings hälsocentral  
Marina Lycksell Isaksson, Skellefteå kommun  
Sandra Scherman, Umeå kommun  
Åsa Risberg, Hjälpmedel Västerbotten 
Eva Enarsson, Hjälpmedel Västerbotten  
Moa Långström, Region Västerbotten 
Karin Kopparmalms Lindblad. Dorotea kommun 
 
Frånvarande:  
Ulrica Westerlund, Vännäs kommun 
 
Övriga tjänstepersoner:  
Sofia Ögren 
 

Nr. 51. Föregående protokoll. 
Föregående protokoll läggs till handlingarna. 
 

Nr. 52. Godkännande av dagordning. 
Hjälpmedelsrådet godkänner dagordningen.  
    

Nr. 53. Förändringsarbete från alla huvudmän som påverkar hjälpmedelsverksamheten. 
Marina, Skellefteå kommun:  
Läkemedelsgivare. Tillhör inte Hjälpmedel Västerbottens kärnuppdrag men fler produkter i området 
lanseras. Frågorna om läkemedelsgivare är levande men svårigheter uppstår om individen inte tillhör 
hälso- och sjukvården. Frågan om läkemedelsgivare är även levande i andra kommuner i 
Västerbotten vilket gör att rådet vill fortsätta diskussionen kommande hjälpmedelsråd. 
Hjälpmedelskoordinator undersöker om frågan lyfts i beredning Vuxna och äldre.  
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Karin, Dorotea kommun:  
Förmedlar ett utökat samarbete kommun och region i Dorotea. Kommunen bygger samman lokaler 
med sjukstugan och där ett av syftena är tätare samarbete mellan rehabiliteringspersonal.  
 

Nr. 54.  Drivaggregat. 
Beslutsärende 
Föredragande: Jenny M Bergström, Annika Magnusson 
Arbetsgruppen presenterar förslag på förändring i kriterier för förskrivning av drivaggregat. Det nya 

förslaget lyder:  Drivaggregatet i kombination med manuella rullstolen ska öka självständighet och 

möjlighet att ta sig fram inom och utomhus. Drivaggregatet ska kunna monteras på och av på ett 

säkert sätt.  

Beslut: Hjälpmedelsrådet godkänner de nya kriterierna för förskrivning av drivaggregat.  

 

Nr. 55. Information från hjälpmedelsverksamheten (HMV).  
Påminnelse om att HMV firar 50 år i samband med nationella hjälpmedelsdagen den 23/9. Samtliga i 
rådet har fått inbjudan.   
 
Genomgång av Neurosförbudets-medlemsrapport 2022  
Diskussion förekommer i rådet i hur information som getts i rapporten kan hanteras och tas vidare.  
Beslut tas av rådet att rapporten läggs tillgänglig på hjälpmedelsrådets teamsyta av 
hjälpmedelskoordinator. Informationen som anges i rapporten kan vara relevant att återkomma i och 
behöver därför finnas tillgänglig.    
 

Nr. 56. Kostnader och eventuell ny evidens tyngdtäcken.  
Informationsärende.  
Föredragande: Sofia Ögren  
220217 presenterade Hjälpmedelsrådet utvärderingen av tyngdtäcken till länssamverkansgruppen 
som tog beslutet att en uppföljning och redovisning av kostnader samt eventuellt nya forskningsrön 
presenteras på länssamverkansgruppens möte i september 2022.  Därefter har arbetsgruppen tagit 
fram kostnader från den 1 januari - 31/8 år 2021 och jämfört med samma tidsperiod för år 2022, 
med de nya skärpta anvisningarna för förskrivning av tyngdtäcken.  Sammanfattningsvis har 
kostnaderna för förskrivning av tyngdtäcken minskat under år 2022 för både kommuner och region.   
Eventuell ny evidens:  
Databasen Pubmed:  

• Engelska, svenska, danska, norska  
• Sökord:  Weighted blanket.   
• 210101-220420.   
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Totalt gav sökningen 36 träffar varav 13 av dessa var relevanta, i övriga studier användes orden 
”weighted” eller ”blanket” i andra sammanhang än för tyngdtäcken. Studierna omfattade patienter 
av olika åldrar med ångest, oro, demenssjukdom, ADHD, autism och konfusionstillstånd. Flera 
utfallsvariabler angavs per studie.  
 

Nr. 57. Hjälpmedelshandboken. 
Beslutsärende.  
Föredragande Sofia Ögren 
Samtliga representanter i hjälpmedelsrådet med flera utifrån kompetens har tilldelats rubriker från 
faktadelen i hjälpmedelshandboken för ev. revidering av innehåll. Tidsgränsen för bearbetningen var 
satt till rådets möte i september. Därefter följer granskning av texter.  
Förslag av granskning av texter:  
Känner representanterna sig säkra på att all text är korrekta behöver inte texten granskas. Finns det 
en vilja till korrekturläsning anmäls detta till hjälpmedelskoordinator som därefter sammanställer 
grupper som granskar. Anmälan görs senast den 30/9.  
Förslag för uppföljning:  
Regelbundenhet, alla granskar sina egna texter.  Uppföljningen sker 1g/år, och/eller när behov 
uppstår.  
 
Beslut: Hjälpmedelsrådet beslutar att godkänna förslaget för granskning av reviderade 
handbokstexter. Rådet tar ej beslut om förslaget för uppföljning, uppföljningen kvarstår till 
kommande hjälpmedelsråd där frågan lyfts upp igen.   
 

Nr. 58. Ärenden till/från länssamverkansgruppen.  
Till länssamverksgruppen i september presenteras:  
Hjälpmedelshandboken, kostnader och eventuell ny evidens tyngdtäcken.  
 

Nr. 59. Övriga frågor.  
Inga övriga frågor har inkommit.  
 

Nr. 60. Genomgång och sammanfattning av beslut.  
 

Nr. 61. Nästa möte.  
10/10 
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