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§ 25 

Val av justerare  

Marina Lycksell-Isaksson utsågs att tillsammans med ordförande justera protokollet. 

 

§ 26 

Fastställande av föredragningslista.  

 

§ 27 

Föregående protokoll 

Greger Olsson refererar till möte med LSG där han redovisade rapporten ”Reducering av 

hjälpmedelskostnader”. Reaktionen från LSG var positiv där man i stort ställer sig bakom 

skrivelsens slutsummering men man valde att inte ta beslut på sittande möte. Det fanns 

synpunkter kring återanvändning och smalare sortiment som man vill diskutera vidare. 

Rapporten kommer att tas upp vid kommande LSG-möte. 

 

Det pågår ett mindre test med sittskalet Scallop på HabC. Skellefteå kommun har en person 

där Scallop kanske skulle fungera. Testet beräknas pågå till våren 2020.  

 

Att som förskrivare nyttja Riksavtalet väcker många frågor av praktisk art. Riksavtalet till sin 

konstruktion är tänkt både för att ett vårdlandsting ska kunna få ersättning av ett hemlandsting 

och berör inte direkt kommunal verksamhet. Men indirekt blir kommunerna ofta inblandade. 

Det är vårdlandstingets regelverk som gäller och i Västerbotten gör inte förskrivarna på 

Hälsocentralerna hembesök. Detta medför ständiga otydligheter. Faktureringsbyrån på Region 

Västerbotten arbetar vidare och texten kommer att läggas ut på hemsidan när den är färdig. 

 

§ 28 

Rapport från respektive verksamhetsrepresentant 

 

Fredrick Berglund berättar att han i veckan som kommer byter jobb och det är i dagsläget 

osäkert vem som kommer att ersätta honom. Han konstaterar vidare att väntetiderna vid 

leveranser fortfarande är ett problem samt att man nu bemannat nästan alla vakanser man haft 

i Lycksele kommuns rehabgrupp. 

 

Anna-Karin Öhman arbetar vidare med Greger när det gäller att hitta ett tydligare system för 

att stötta förskrivare i uppföljning av hjälpmedelsärendena. Förhoppningsvis blir strukturen så 

bra att det även kan generaliseras till stöd för förskrivare från andra verksamheter.  

HabiliteringsCentrum vill också diskutera appar för kommunikation i något kommande möte. 

 

Marina Lycksell-Isaksson redogjorde för en uppskattad temagrupp kring Eldrivna rullstolar. 

Där har man bland annat lyft frågan om alternativ till dagens läkarintyg gällande förarens 

lämplighet. 

 

Skellefteå kommun har aktualiserat vad som räknas som grundutrustning inom olika 

verksamheter. Synpunkter på att det blir svårarbetat att ha kontakt med flera 

hjälpmedelskonsulenter framförs. Hjälpmedel Västerbotten tittar för närvarande över 

rutinerna och Gregers kommentar är att man nyligen avgränsat två hjälpmedelskonsulenter att 

ansvara för frågor runt verksamhetsbeställningar. Marina tog upp frågan om standardmadrass 

kan användas som personalstödjande utrustning. Denna produkt är upplagd idag direkt mot 



brukaren (kan idag inte debiteras på verksamhet) då den tillkommit för den enskilde i 

samband med förskrivning av reglerbar säng. 

  

Skellefteå kommuns förskrivare avvaktar med intresse möjligheten att få hjälp av tex tekniker 

via Skype. 

 

Anci Linder meddelar att man i Sorsele numera saknar någon som säljer madrass på 

hemorten. Det försvårar för verksamheterna.  

 

Vidare är man mycket nöjd med både tjänster för reparationer och besiktningar utförda av 

Hjälpmedel Västerbotten. 

 

Lisa Karlsson berättar att Umeå kommun som förra året tog beslut om nya avgifter för 

Bostadsanpassningsintyg och ADL-intyg nu gör ett omtag. Sedan 1/1 2019 är intygen utan 

kostnad för den enskilde. Detta gäller tills vidare. 

 

Man har nu en tjänst som MAR/Hjälpmedelssamordnare och hoppas på stort intresse från 

sökande.  

 

Umeå kommun har ett pågående projekt gällande GPS-larm och vill gärna lyfta den 

diskussionen i kommande Hjälpmedelsråd. 

 

Greger Olsson berättade från Hjälpmedel Västerbotten att avtalsdiskussioner pågår. 

Hjälpmedelsvolymerna ökar kontinuerligt – se bif fil 

 

Gällande bristande leveranssäkerhet har vi under den senaste perioden haft ovanligt mycket 

problem med leverantörer som inte hållit sina tidsramar. Dessutom har vi idag en sårbarhet 

inom logistiksystemet. Man har i pågående avtalsförhandlingar lyft behovet att anställa 

ytterligare en person. Utan denna, är risken påtaglig för återkommande leveransförseningar 

när någon medarbetare är sjuk. 

 

Försök pågår där hjälpmedelstekniker deltar på länk och förskrivaren är på plats fysiskt med 

hjälpmedlet. Förhoppningsvis hittas vinster där restid sparas och vi tillsammans nyttjar 

resurser effektivare. 

 

Tillsättningen av hjälpmedelsstrategen sker förhoppningsvis under 2019 – medel har nu 

avsatts för detta enligt LSG. 

 

Carolina Forsell konstaterar att ett slags tyngdtäcke numera finns tillgängliga på Clas 

Olsson. 

  

Vidare funderar hon varför Memoplanner (som är ett kognitivt hjälpmedel) tycks kosta lika 

mycket år från år. Greger förklarar att priset för hjälpmedelskonsulentinsats är inbakat i priset 

och att avskrivningskostnaden försvinner efter tre år, vilket sänker hyreskostnaden. 

 

§ 29 

Proaktiv eller reaktiv när det gäller sittproblematik  

Stefan Norén, fysioterapeut från Hjälpmedel Västerbottens sitteam visar vanliga felaktiga 

sittställningar. Idag sitter alltför många västerbottningar med felställningar som relativt enkelt 

skulle kunna undvikas genom tidigt agerande. Ungefär 200 förskrivare i länet har de senaste 



åren genomgått grundkurs i sittande och det har givit resultat. Men det finns fortfarande 

mycket att göra. Att få till en bra sittställning är ibland svårt, men sitteamet finns alltid som 

stöd. Ett dåligt sittande försämrar livskvaliteten för den enskilde betydligt då problem uppstår 

i de flesta aktiviteter: att äta, titta framåt, fokusera och andas. Dessutom ökar risken för 

trycksår. Förutom det mänskliga lidandet kostar också samhället större summor. Trots stora 

insatser av många engagerade förskrivare behövs mer samarbete mellan arbetsterapeuter och 

fysioterapeuter och mer utrymme för kompetenshöjning av all omvårdnadspersonal. Chefer  

på alla nivåer bör därför uppmuntra personalen att arbeta än mer aktivt med sittställningar. Ett 

förslag framfördes från Hjälpmedelsrådet om en kortfattad information att lämna ut till 

beslutsfattare och chefer om vikten av frågan. 

 

§ 30 

Nyckeltal/ekonomi/avvikelser 2018 

 

Greger Olsson gick igenom statistik för föregående år.  

Antalet utlämnade hjälpmedel ökar med 6-7% per år. 

Idag har 28 000 Västerbottningar hjälpmedel via Hjälpmedel Västerbotten. Sammanlagt har vi 

49 000 individmärkta produkter ute i hemmen. 

Av alla återlämnade hjälpmedels återanvänds 70%. Tex är hälften av alla eldrivna rullstolar 

begagnade. Generellt gäller regeln att ju mer elektronik i produkten – desto svårare att 

återanvända samma individ. 

Se bif fil. 

 

§ 31 

Rapporten ”Förslag till Hjälpmedelsrådets framtida roll och funktion” diskuteras. 

Då det råder osäkerhet kring framtida styrning på högre nivå inom Region Västerbotten samt 

eventuella juridiska aspekter, valde rådet att vänta med att anta förslaget. Förslag inkom att 

bjuda in det nyligen formade Ägarsamrådet till ett kommande Hjälpmedelsråd. På så sätt blir 

det tydligare för Ägarsamrådet att bilda sig en uppfattning om de olika beslutsnivåerna i det 

hjälpmedelsstrategin samtidigt som vi tillfälle ges till diskussion om funktionen på respektive 

nivå.  

 

§ 32 

Förslag till ändringar i Hjälpmedelshandboken 

 

Arm/bentränare  

Ett förslag presenterades men Hjälpmedelsrådet önskade ytterligare förtydliganden till texten 

via en arbetsgrupp. Intresserade verksamheter meddelar Åsa Risberg eller Stefan Norén i det 

fall man vill delta med förskrivare i arbetsgruppen. 

 

Ramp 

Anvisningstexten föreslogs kompletteras med punkten: 

• För kortvarigt bruk i bostad 

Förslaget godtogs. 

 

Drivaggregat 

Punkt från förra mötet som godtogs efter justering. 

 

Manuella rullstolar 

Förslag skickas med detta protokoll för genomgång kommande möte 



 

§ 33 

Privathyra 

Under de sju första månaderna med privathyra har 450 samtal registrerats kopplade till 

området. Hjälpmedel Västerbotten upplever att det i de flesta fall nyttjas av personer som 

nyligen skrivits ut från slutenvården. Den privathyra som erbjuds, döljer därför de egentliga 

problem med förskrivaransvar som borde lösas kliniker emellan. Systemet är inte heller 

rättvist över länet och tar administrativt lång tid att hantera. Man har också behov av 

hjälpmedlet omgående och få hör av sig den vecka innan som HMV behöver ha för att kunna 

hantera produkterna. Deltagarna i Hjälpmedelsrådet är eniga om att för mycket tid och 

resurser används till denna funktion som kan behövas till HMVs ordinarie uppdrag. Vi 

diskuterar vad som kan göras och beslutar ta frågan kring slutenvårdens roll  kring 

förskrivning vidare till LSG. 

 

§ 34 

Upphandlingar 

Drivaggregat   Upphandlingen är klar 

Gånghjälpmedel  Upphandling pågår, tilldelningsbeslut på gång 

Sängar   Upphandling är påbörjad 

Medicinska behandlingshjälpmedel Upphandling ska påbörjas 

 

§ 35 

Rapport från studiebesök i Ryssland 

Lisa Karlsson och Åsa Risberg har båda deltagit i ett rehabiliteringsprojekt med Petrozavodsk. 

En grupp från Umeå bjöds före jul över till Ryssland för att presentera länets sätt att arbeta 

med rehabilitering och hjälpmedel för övriga deltagare. I samband med detta gjordes också tre 

mycket lärorika studiebesök vid olika verksamheter. Rehabiliteringskedjan saknar helt 

förskrivare av hjälpmedel. Man kan erhålla hjälpmedel via sjukvården men uppgifter som 

metodik att nyttja hjälpmedlet, att anpassa detsamma samt för reparation och service faller 

bort.  

 

§ 36 

Nästa möte 

Torsdag den 11 april kl 08:30 – 11:30 (alternativt 26 april 8.30-11.30 beroende på ev möte 

med Ägarsamrådet) * Komplettering efter mötet: Möte med Ägarsamrådet kommer inte att 

kunna genomföras i april beroende på att tillsättning av personer till olika organ inom 

Regionen inte är klara ännu./Greger 

 

§ 37 

Övriga frågor 

Önskemål inkom att bilagorna som diskuterats på mötet skickas ut omgående i stället för i 

samband med protokollet. 

Punkten kring test av nya hjälpmedel tas upp kommande möte.  

 

 


