
Regional samverkan 

 

Ett samarbete mellan kommunerna  
i Västerbotten och Region Västerbotten 

Protokoll hjälpmedelsrådet 
  
Dnr. HSN 470:9-2022 
Datum och tid: 20221205 
Plats: Teams.  
Ärenden: 84-96 
 
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 
Ulrika Westerlund, Vännäs kommun 
Eva Enarsson, Hjälpmedel Västerbotten  
 
Frånvarande:  
Moa Långström, Region Västerbotten 
Karin Kopparmalms Lindblad. Dorotea kommun 
 
Övriga tjänstepersoner:  
Sofia Ögren 
 

Nr. 84. Godkännande av dagordning 
Föregående protokoll läggs till handlingarna. 
 

Nr. 85. Föregående protokoll 
Hjälpmedelsrådet godkänner dagordningen.  
 
Planen för uppföljning av samverkansstrukturen.  
Länssamverkansgruppen har beslutat att godkänna planen för uppföljning av samverkansstrukturen. 
Uppföljningen förbereds under hösten 2022 och genomförs under våren 2023 med redovisning till 
Länssamverkansgruppen och Samråd Vård och omsorg i augusti 2023.  
 
Fysisk planeringsdag för hjälpmedelsrådet:  
Den 10 februari 2023, Stadshuset i Umeå.    
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Nr. 86. Information från alla huvudmän som påverkar hjälpmedelsverksamheten 
 
Umeå kommun:  
Problematisk vid utskrivning från sjukhus. 
På grund av snabba utskrivningar från sjukhus förbereds mindre inför hemgång. Det resulterar i 
längre väntetider på rehabiliteringspersonal i kommunen.     
 
Skellefteå lasarett, rehabiliteringscentrum:  
Lyfter fram ett bra samarbete med kommunen som underlättar arbetet.  
Framför bristen på vissa hjälpmedel som problematiskt, bland annat bristen av rullande hygienstolar 
och tillbehör.  Vilket HMV inflikar beror på brist från leverantör.  
 
Skellefteå kommun: Stort utmaningar gällande bemanningen inom kommunen vilket bland annat 
resulterar i bortfall av personal. Det mest akuta prioriteras och kompetensutvecklingen för 
personalen blir bristfällig, med mindre utbildningstillfällen blir allmänkunskapen sämre.   
 
Vännäs kommun: Hög omsättning bland rehabiliteringspersonal.  
Vännäs arbetar efter konceptet Trygg hemma, som ger stöd i form av förstärkt hemgång.  
Förebyggande insatser och där teamet bland annat består av rehabiliteringspersonal.  
 
Generellt beskrivs den problematiska situationen vid utskrivning från sjukhus se olika ut runt om i 
länet. Vissa områden har större problem än andra. Det pågår en revidering av Länsrutinen, en rutin 
som bygger på samordning och samplanering.     
 

Nr. 87. Information från hjälpmedelsverksamheten (HMV) 
HMV:s statistik från 2022.  
Presentation av Hjälpmedelsverksamhetens totala inkomna avvikelser från 2018–2021. Samt 
avvikelser januari till november år 2022, med exempel på avvikelser och åtgärder.  
 

Nr. 88. Specialanpassning av kommunikationshjälpmedel 
Föredragande: Therese Frej, Kristin Halldorsdottir 
Bakgrund: Förfrågan över tid från förskrivare om att få lägga in ytterligare applikationer i MDR 
märkta samtalsapparater samt önskemål om att förskriva applikationer till privat hårdvara.  
Hjälpmedelskonsulenter har gjort en bred omvärldsbevakning samt haft ett nära samarbete med 
nordliga län och därefter kommit fram till arbetssätt att föreslå:  

• Upphandling styr vilka produkter som finns i sortiment. 

• Tillverkaren av MDR märkt produkt beskriver i avsedd användning hur vi som 
hjälpmedelsverksamhet kan använda produkten. Bryter vi MDR märkningen är det 
specialanpassning. 
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• Olika tillverkare av samtalsapparater har olika lösningar och begränsningar på vad som kan 
installeras utöver huvudapplikationen. Det innebär att, om och hur det går att göra en 
specialanpassning beror på vilken produkt som är aktuell. 

• Installation av kompletterande applikation kan vara möjligt utifrån produktens 
förutsättningar men innebär att det kan vara Specialanpassning. 

• Kompletterande applikation SKA följa riktlinjer i Handboken. 

• Kostnad för kompletterande applikation kan vara förbrukningsmaterial alternativt en egen 
försäljningsartikel. 

• Hjälpmedel Västerbotten kan endast ge support på applikationer som är egna artiklar. 

• Vid installation av förskriven applikation i privat hårdvara ger Hjälpmedel Västerbotten 
support på applikation/programvara inte hårdvara. 

• Hjälpmedel Västerbotten gör INTE specialanpassning av privat hårdvara dvs installerar inte 
MDR märkt applikation där installation innebär att MDR märkningen bryts. 

• Förskrivning av applikation till privat hårdvara är i dagsläget utanför sortiment och sker om 
förskrivningsbart sortiment inte tillgodoser brukarens behov. 

 
Sammanfattningsvis så är ovanstående förslag till arbetssätt baserat på nuvarande sortiment och 
kunskapsläge.  
Beslut: Hjälpmedelsrådet godkänner arbetsgruppens kriterier för specialanpassningar av 
kommunikationshjälpmedel.  
 

Nr. 89. Förankring Färdplan  
Föredragande: Sofia Ögren.  
Bakgrund: I den regionala samverkan har beslut fattats om en gemensam värdegrund och 
framtidsvision som kallas Framtidsbild Nära vård 2030 i Västerbotten. Som ett led i att uppnå 
framtidsbilden, med västerbottningens hälsa i fokus, har färdplanen arbetats fram. Den ska utgöra en 
viljeinriktning och en vägledning för ledning och styrning, både i samverkan och internt inom 
regionen och kommunerna.  
Ett förslag till färdplan är utarbetat och nu inhämtas synpunkter från olika perspektiv runtom i länet.  
Diskussionsfrågor:  

- Är den tydlig, inkluderande och begriplig?  
- Vad betyder det som står i färdplanen? Hur är det relevant? Vad är extra angeläget? 
- Hur ser ni att färdplanen kan användas inom olika områden?  

Dialog: Igenkänning i texten för oss som arbetar med omställningen Nära vård. Kan kanske upplevas 
svårbegriplig för individer som inte är insatta i omställningen.    
Kan färdplanen bli mer tydlig med exempel till strategierna. Strategier följt av en idébank, att fånga 
upp konkreta exempel till varje strategi ger mer bränsle åt fantasin.  Färdplanen förtydligar de 
ändringar och satsningar som behöver göras.  

 

Comfact Signature Referensnummer: 57915SE



Regional samverkan 

 

Ett samarbete mellan kommunerna  
i Västerbotten och Region Västerbotten 

Nr. 90. Återkoppling från socialchefsnätverket, läkemedelsgivare  
Hjälpmedelskoordinator samt verksamhetschef hjälpmedel Västerbotten (HMV) presenterade 
samarbete mellan kommuner och regionen i Västra Götaland kring digital- och välfärdsteknik. 
Hjälpmedelskoordinator framförde inledningsvis hur frågan första landat i hjälpmedelsrådet, samt 
följande diskussion i grupperingen. Det framfördes även ett förtydligande: Läkemedelsgivare har nu 
köpts in av vissa av länets kommuner, och överlag i Sverige varierar det hur införskaffning går till, hur 
beslut om användning görs och vem som ansvarar för vad kring användning och hantering. Hur ska vi 
arbeta tillsammans i Västerbotten kring dessa utifrån Nära Vård där viktiga delar är ökad delaktighet i 
sin egen vård och vård på lika villkor för hela befolkningen. 

Sakkunskapen och omvärldsbevakningen från Västra Götaland (VGR) framfördes av verksamhetschef 
HMV. Här fick socialcheferna ta del av det samverkansavtal som arbetats fram gällande 
välfärdsteknik/digitala hjälpmedel i VGR. Socialcheferna visade vilja till att lyfta informationen vidare. 
Det blev en diskussion i grupperingen på hur frågan bäst lyfts vidare. Slutligen enades gruppen om 
att börja med att lyfta frågan i det politiska forum som från årsskiftet inbegriper alla länets 
kommuner socialnämndordföranden, delegationen för välfärd och hälsa.   

Nr. 91. Avvikelsestatistik 
Föredragande: Sandra Scherman.  
Enligt det befintliga samverkansavtalet hjälpmedel ska hjälpmedelsverksamheten framföra 
sammanställning om statistik på varje hjälpmedelsråd. 
Diskussionsfråga: Vad ser hjälpmedelsrådets för behov på återkoppling om avvikelser? hur ofta och 
om vad? 
 
Hjälpmedelsrådet ser ett värde i att ta del av avvikelserna. Behov som lyfts är att få 
sammanställning/åtgärder presenterade för att kunna sprida informationen. Avvikelser i områden 
och presentation på åtgärder.  
Beslut: Hjälpmedelsrådet beslutar om att få ta del av avvikelser 2 g/år, sammanställning halvårsvis 
för att kunna fånga eventuellt återkommande problemområden.  
   
 

Nr. 92. Ärenden till/från länssamverkansgruppen  
Ingen ärenden till/från länssamverkansgruppen  
 

Nr. 93. Övriga frågor.  
Inga övriga frågor har inkommit.  
 

Nr. 94. Genomgång och sammanfattning av beslut  
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Nr. 95. Nästa möte 
30/1 

Nr. 96 Doktorandprojekt, Carbonhand  
Omvärldsbevakning 
Föredragande: Mikael Wiberg, Helena Millqvist, Anna Källströmer 
Presentation av forskningsprojektet Caronhand.  
Forskningens syfte var att undersöka om Carbonhand (kraftförstärkande handske)  

- kompenserar för nedsatt aktiv rörlighet i hand.  
- Styrka och uthållighet i hand.  

 
I studien deltog 10 patienter, 8 med födelserelaterade skada och 2 traumatisk skada. Där metoden 
var att prova Carbonhand i alla aktiviteter under tre månader, samt notera i dagbok. Studien 
påvisade bland annat positiva resultat där 8 av 8 patienter fick säkrare och stabilare grepp. Vidare 
lyfter forskarna att det generellt är en lite grupp av individer som är i behov av hjälpmedlet, men för 
dem med behov är nyttan god. Forskarnas vilja är att fått tillgång Carbonhand för förskrivning, till de 
patienter som har behovet, däribland barn med födelserelaterade skador.   
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