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Landstingsrepresentanter 

Anna-Karin Öhman (Habiliteringscentrum) 

 

Representanter från Hjälpmedel Västerbotten  

Greger Olsson, Åsa Risberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet   Ordförande 

2019 – 04 - 30   2019 – 04 - 30 

 

 

 

Åsa Risberg    Greger Olsson 

 

 

 

 

Justeras 

2019 – 04 - 

 

 

 

Lisa Karlsson  

 

 

 

 

 

30



§ 38 

Val av justerare  

Lisa Karlsson utsågs att tillsammans med ordförande justera protokollet. 

 

§ 39 

Fastställande av föredragningslista.  

 

§ 40 

Föregående protokoll 

Greger Olsson gick igenom föregående protokoll.  

• Gällande punkten kring ny MAR i Umeå kommun berättar Lisa Karlsson att Sandra 

Scherman anställs och tillträder sin tjänst 5 augusti. 

• Gällande punkten Proaktivt eller reaktivt sittande kompletterar Åsa Risberg att det 

efterfrågade materialet till chefer/beslutsfattare är på gång men inte helt klart. Detta 

presenteras kommande möte. 

 

§ 41 

Rapport från respektive verksamhetsrepresentant 

Punkten utgår på grund av utrymmesbrist. 

 

§ 42  

Uppdatering handbokstext kring manuella rullstolar 

Hjälpmedelskonsulent Jenny Bergström har lämnat ett förslag till formulering i handboken 

kring anvisningstext gällande manuella rullstolar. Den befintliga texten föreslås struktureras 

på samma sätt som näraliggande produktområden. Ambitionen är att rensa och tydliggöra 

texten.  

En fråga har inkommit från HabC gällande vikten av att barnet/ungdomen alltid ska ha ett 

förflyttningshjälpmedel med sig. Detta vill man ha formulerat i handbokstexten. Placering av 

detta återstår att diskutera.  Hjälpmedel Västerbotten tar med sig frågan till nästa möte. I 

övrigt godkände rådet den föreslagna förändringen. I diskussionen uppdagades att det kan 

finnas en skillnad i hur HabC och kommunerna ser på hjälpmedelsbehovet i samband med 

övergången till vuxenlivet.  

 

§ 43 

Riktlinjer för drivaggregat 

Hjälpmedelskonsulent Jenny presenterade utvecklingen på drivaggregatsområdet. 

Drivaggregat finns i olika utföranden. Av den vanligaste sorten beviljas mellan15 och 20 

stycken per år varför detta har tagits in i sortimentet. Denna modell har drivmotorn i 

hjulnavet. Brukaren skonar axlar och händer och rullstolen fungerar i princip som en manuell 

sådan.  

 

I senaste upphandlingen behandlades också en modell där styrning sker med joystick – denna 

ligger utanför sortimentet. I Västerbotten förskrivs 1 – 2 stycken av dessa per år till användare 

som inte klarar att driva med vanligt handgrepp mot fälg eller däck. 

  

Det stora frågetecknet gäller ytterligare en produkt som tillkommit i upphandlingen som inte 

är förskrivningsbar. Den kopplas på en befintlig manuell rullstol och styrs sedan med styre. 

Produkten vänder sig till en ny grupp användare och efterfrågan kan väntas växa kraftigt. En 

manuell stol med detta tillbehör blir dyrare i inköp än en enklare trehjulig eldriven rullstol. 

Andra faktorer som också bör beaktas när det gäller denna produkt är att den är mindre tung 



att lyfta i och ur en bil, den medför inte idag en årligt avgift för brukaren och förvaringen kan 

lösas lättare än vid våra befintliga eldrivna rullstolsmodeller. Jenny kommer att ha 

basutbildningar kring drivaggregat i maj och planerar sedan att starta upp temagrupper för att 

diskutera hur riktlinjerna ska se ut i länet. De förskrivare som vill vara med i temagruppen 

anmäler sig direkt till Jenny: jenny.m.bergstrom@regionvasterbotten.se  Ett förslag från 

temagrupperna lämnas sedan till Hjälpmedelsrådet som underlag till beslut. Frågan kan 

behöva lyftas ytterligare via Länssamverkansgruppen om den medför stora ekonomiska 

konsekvenser.  

  

§ 44 

Förvaring av eldrivna rullstolar 

Marina Lycksell Isaksson visar bilder på oacceptabel förvaring av eldrivna rullstolar som 

trotsar det befintliga regelverket. I materialet från Marina fanns också flera domar kring BAP, 

tangerande just förvaring. Domarnas hållning tar bara bäring på den enskilde brukarens 

behov. Rekommendationer/regelverk gällande förvaring utifrån produktens välbefinnande tas 

inte i beaktande. Vi diskuterade att föra in i anvisningstexten att förvaringen måste ske 

frostfritt, men riskerar då att vissa brukare inte får tillgång till eldriven rullstol alls. Lisa 

Karlsson poängterade vikten av att förskrivaren tar sitt ansvar och noggrant följer upp 

nyttjandegraden av hjälpmedlet. 

 

Frågan handlar i stort om hur samhället bäst ska förvalta sina resurser och borde därför lyftas 

till politisk nivå. En grupp (Lisa Karlsson, Marina Lycksell Isaksson samt någon från HabC) 

formulerar sig tillsammans med någon från HMV kring detta. HMV sammankallar.  

 

§ 45 

Rapport Hjälpmedelsrådets framtida roll och funktion – nytt efter regionbildningen 

Greger Olsson rapporterade att Ägarsamrådet inte fått klart med representationen efter 

regionbildningen. Detta planeras bli klart i mitten av juni-19.  Gällande tillsättningen av 

hjälpmedelsstrategen vilar detta ytterligare i väntan på att samverkansformerna fastställts.  

 

Eva Klingefors har fått ett uppdrag att se över samverkan för Hjälpmedelsrelaterade frågor. 

Hennes förslag är att dessa bör införlivas i den gemensamma kommande 

samverkansorganisationen. Ägarsamrådet går då upp i det kommande politiska samrådet där 

alla kommuner har egen representant. Förslaget förlägger vårt kommande Brukarråd intill 

Hjälpmedelsrådet och inte på politisk nivå. Vi överenskommer i Hjälpmedelsrådet att 

meddela Eva Klingefors att vi inte delar placeringen i förslaget utan tycker att Brukarrådet bör 

påverka de förtroendevalda i tydligare utsträckning. Hjälpmedel Västerbotten tar på sig att 

förmedla våra synpunkter till Eva Klingefors. 

 

 

§ 46 

Privathyra – justering av rutiner 

Efter vår utvärdering av privathyresverksamheten har vi nu landat på följande nivå: 

Hjälpmedel Västerbotten kommer i fortsättningen enbart att hyra ut rullstolar. Hyrestiden är 

maximerad till 14 dagar och samma avgift utgår oavsett om man behöver stolen en eller 14 

dagar. De nya rutinerna gäller från första maj -19. På så sätt försöker vi möta det behov som 

finns för tillfälliga besökare. Frågeställningen om personer som nyss skrivits ut från 

sjukvårdsinrättning och inte tycker sig fått sitt hjälpmedelsbehov tillgodosett måste lyftas till 

en högre nivå. Greger Olsson gör en skrivelse och skickar den på snabbremiss till 

Hjälpmedelsrådets representanter, innan den lyfts till Länssamordningsgruppen. 

mailto:jenny.m.bergstrom@regionvasterbotten.se


 

§ 47 

Arm/bentränare  

Vid förra Hjälpmedelsrådet uttrycktes önskemål från verksamheterna att få delta i diskussion 

kring förtydligande av text till handbok. Inga förskrivare har sedan dess anmält sig.  Det 

befintliga textförslaget skickas nu ut till rådet och intresserade förskrivare anmäler sig till 

produktansvarig hjälpmedelskonsulent Stefan Norén för att lämna synpunkter eller delta i 

gruppdiskussioner kring förtydliganden. Vid kommande Hjälpmedelsråd tas beslut om 

handbokstexten. 

 

 

§ 48 

Förslag till test av nya produkter 

Eva Enarsson och Åsa Risberg har lämnat in ett förslag till arbetssätt och struktur kring hur vi 

hanterar önskemål om att testa nya hjälpmedelsprodukter i mindre projekt. Se material 

utskickat före mötet. I korthet beskriver det att Hjälpmedelsrådet tar ställning till om testet har 

allmänt intresse eller om det ska drivas helt av den initierande verksamheten. Ett frågebatteri 

finns för rådet att ta ställning till innan beslut. Hjälpmedelsrådet ger sitt stöd om testet berör 

flera verksamheter. Ett förslag finns då i materialet för ansvarsfördelning.  

 

Önskemål framkom på mötet att man dessutom skulle tillhandahålla frågor som 

initiativtagande verksamhet skulle besvara innan frågan kommer till Hjälpmedelsrådet. Till 

nästa möte tar därför alla representanter i rådet med sig de frågor man vill ha besvarade. 

Dessa skickas sen till HMV senast 15/9 så att de kan gå ut med kallelsen i förväg. 

 

 

§ 49 

Stöd vid flytt av säng 

Om man har en förskriven reglerbar säng och behöver byta boende kan sängen behöva tippas 

eller monteras isär för att förflyttas. Ur en säkerhetssynpunkt kan den sedan behöva ses över 

för att inte utgöra en risk för användaren. Hjälpmedelsrådet är eniga om att brukaren tar 

kostnaden för den eventuella hjälp som behövs. Hjälpmedel Västerbotten tar fram en 

information till brukaren av typen ”Tänk på det här vid flytt av säng”. 

 

 

§ 50 

Aktuellt om upphandlingar 

 

Gånghjälpmedel   Klar, förutom rollatordelen som är överprövad. 

Tyngdtäcken Klar. Vissa förändringar i sortimentet som blir något 

billigare. 

Sängar   Upphandling pågår, anbudstid till 6 maj 

Andningshjälpmedel  Upphandling påbörjad 

Arbetsstolar   Upphandling påbörjad 

 

 

 

 

 

 



§ 51 

Övriga frågor 

 

Free Wheel  

Förtydligande önskas i handboken kring Free Wheel. Detta är ett tillbehör som ligger utanför 

sortimentet. I vissa kommuner tas ”särskilt beslut” kring produkten. 

 

Signal i WebSesam vid trippelförskrivning 

Fråga om trippelförskrivning av rollator och behov av signal i WebSesam när detta sker. 

Greger undersöker. 

 

Automatisk lagerpåfyllnad till kunder alt stående leverans 

HMV kontrollerar möjligheterna i Sesam 

 

Säkerhetsmeddelande kring Permobils vårdarstyrning Co-pilot 

När leverantörer har observerat svaghet i sina produkter gör de ett säkerhetsmeddelande. 

Företaget Permobil som tillverkar Co-pilot har inte skickat ut något säkerhetsmeddelande, 

utan Hjälpmedel Västerbotten har själv valt att gå ut med information kring produkten – alltså 

en lägre form av säkerhetsmeddelande. Ett flertal avvikelser har kommit in kring produkten i 

Västerbotten. Personskador har inträffat. Därför kommer vi inte att leverera ut några nya 

vårdarstyrningar av modellen Co-pilot.  

Generellt för säkerhetsmeddelanden så kommer en förtydligad text om hantering av dessa att 

ingå i kommande hjälpmedelsavtal. 

 

Nationella hjälpmedelsdagen 2019-09-23 

I samband med Nationella Hjälpmedelsdagen planerade Hjälpmedel Västerbotten att visa 

exempel på nya, digitala produkter som ännu ej godkänts inom sortimentet. Efterfrågan på 

denna nya teknik kommer med tiden att konkurrera med våra nu förskrivningsbara produkter. 

Hjälpmedel Västerbottens kunder ville i dagsläget inte visa produkter utanför sortimentet 

varför temat för kommande hjälpmedelsdag får bytas. 

 

Appar som hjälpmedelslösning i Västerbotten 

HabC önskar diskussion kring denna fråga, som lyfts till kommande möte. 

 

 

§ 52 

Nästa möte 

 

Måndag 30 september kl 13:00 – 16:00,  HMV, Mariehemsvägen 14; Storspoven  

Måndag 25 november kl 13:00 – 16:00,  HMV, Mariehemsvägen 14; Storspoven 

 


