
 

 Sammanträde Hjälpmedelsråd 2021-03-01 
 
§§ 10 -21 

 

Tid:  Måndag den 1 mars 2021, 13:00 – 16:00 

Närvarande från Region Västerbotten: Anna-Karin Öhman (Habiliteringscentrum), Moa Långström 

(Geriatriska kliniken NUS) 

Närvarande från kommunerna: Sandra Scherman (Umeå kommun), Ingela Adbo (Vännäs kommun), 

Marina Lycksell Isaksson (Skellefteå kommun) samt Ulrica Westerlund, (länets socialchefer) 

närvarande del av möte 

Närvarande från Hjälpmedel Västerbotten: Eva Enarsson, Åsa Risberg samt Matthias Schenkel (del av 

möte) 

Frånvarande:  Carolina Forsell (Nordmalings HC) 

 

 

 

 

Vid protokollet   Ordförande 

 

 

Åsa Risberg    Eva Enarsson 
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§ 10 

Justerare: 

Sandra Scherman utsågs tillsammans med ordförande att justera protokollet. 

 

§ 11 

Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. En punkt tillkom, ”processbeskrivning kring utvärderat sortiment samt vid 

avsteg från sortiment”. 

 

§ 12 

Föregående protokoll: 

Föregående protokoll gås igenom.  

Gällande rullstolsgarage och svårigheten att få bostadsanpassningsbidrag för dessa, har Anna-Karin 

diskuterat saken med Gunilla Larsson, verksamhetschef för Habiliteringscentrum. Gunilla finns i 

förvaltningschefsnätverket som lyfter frågan vidare till SKR. 

 

§ 13 

Rapport från respektive verksamhetsrepresentant samt Covidläget 

Ingela Adbo (Vännäs kommun)  

Ingela har kollat med några olika kommuner om man fortsättningsvis kommer att kunna erhålla 

rullstolsgaraget på bostadsanpassningsbidrag. Det skiftar lite i hur man tolkar domen över länet. 

Det är lugnt på Covidfronten men man har fortsatt beredskap om smittan blossar upp igen. 

Ulrika Westerlund (Socialcheferna) 

Inget nytt kring hjälpmedelsområdet annat än en pågående diskussion kring rullstolsgarage-frågan. 

Sandra Scherman (Umeå kommun) 

Umeå kommuns äldreomsorg kommer att i en tvåårsperiod avsätta medel för drygt två heltider 

hjälpmedelskoordinatorer. Dessa ska i första hand fokusera på arbetstekniska hjälpmedel och stötta 

enhetschefer i processen att anskaffa dessa. Det är ett stort arbete som kommer att påbörjas efter 

sommaren. Sandra återkommer till hösten för att berätta mer. 

Covidläget är bättre nu än efter jul. 

Anna-Karin Öhman (Habiliteringscentrum) 

Inget nytt 

Marina Lycksell-Isaksson (Skellefteå kommun) 

Inget nytt 



Moa Långström  (Geriatriska kliniken) 

Gällande Covid har en avdelning drabbats på Geriatriska kliniken. Patienter, men även personal har 

smittats, varför man har fått dra ner på vårdplatserna för att matcha den befintliga bemanningen. 

Eva Enarsson, (Hjälpmedel Västerbotten) 

Avtalsuppföljning mellan HMV och kommunerna har genomförts i positiv anda. Sandra ställer sig 

frågan hur informationen från avtalsuppföljningarna sprids över hela länet och tar därför på sig att 

prata med Björn Hammar som är sammankallande vid avtalsuppföljningarna om detta.  

HMV ser fortsatta avbokningar av utprovningsstöd som är Covidrelaterade. 

De digitala utbildningarna fungerar bra.  HMV kommer att använda e-post i större utsträckning för 

att bjuda in till kurser eftersom många förskrivare inte läser kursutbudet på hemsidan. 

För att göra förskrivare mer delaktiga i kursutbudet så har en enkät gått ut till förskrivare med 

önskemål om utbildningsutbud. HMV återkommer om resultatet. 

Covid-läget. Ett par medarbetare har smittats. Munskydd används i lokalerna när man inte kan hålla 

säkert avstånd mellan varandra. 

 

§ 14 

Beskrivning av utvärdering av sortiment 

I samband med redovisningen av Anna-Karin Öhmans och Anki Linders utredning ”Översyn av 

hjälpmedelrådets roll och uppdrag ” tillkom ett behov av att formalisera uppdraget kring utvärderat 

sortiment och vid avsteg från sortiment. Idag har vi upphandlat sortiment som styrs av 

delegationsbestämmelser och LOU. Däremot finns ingen formell juridisk beskrivning av processen 

bakom ett utvärderat sortiment.  

Om ett uppdrag kommer från Länssamverkansgruppen tar Hjälpmedel Västerbotten på sig att 

beskriva processen i samråd med regional hjälpmedelskoordinator. 

 

§ 15 

Tyngdtäcken konsekvensbeskrivning till LSG 

Marina Lycksell Isaksson skickade in det underlag som visades vid föregående Hjälpmedelsrådsmöte 

till koordinatorerna i nya samverkansorganisationen. Ärendet lyftes sedan i AU som önskar 

ytterligare beredning för att sedan avhandla frågan på LSG-mötet i maj. 

 

Hjälpmedelsrådet beslutar att Hjälpmedel Västerbotten får i uppdrag att kontakta samverkans-

koordinatorerna för att fråga om på vilket sätt de önskar ytterligare beredning av frågan. Dessutom 

kontaktar Hjälpmedel Västerbotten Funktionsrätt kring turerna i tyngdtäckefrågan för att om möjligt 

få deras synpunkt.  

 

 



§ 16 

Rekrytering av Hjälpmedelskoordinator samt datum för temadag 

Ingela Adbo deltog i rekryteringsgruppen och berättade att tre personer intervjuats. Sofia Ögren från 

Skellefteå har därefter anställts. Fysisk placering i dagsläget är inte bestämt, men hon kommer 

organisatoriskt att bli en del av samverkanskoordinatorerna. 

Hjälpmedelsrådet beslutar att genomföra en temadag när regionala hjälpmedelskoordinatortjänsten 

är tillsatt. Hjälpmedel Västerbotten föreslår ett par datum för att undersöka när det passar bäst.  

 

§ 17 

Medicinska behandlingshjälpmedel 

Utöver kärnuppdraget (stödja förskrivningsprocessen av hjälpmedel) inkommer regelbundet 

önskemål till Hjälpmedel Västerbotten från mer klinikbunden verksamhet som önskar spårbarhet för 

de medicinska behandlingsprodukter som följer patienten från kliniken till hemmet. Sedan tidigare 

hanterar HMV syrgas och CPAP-apparater för lungklinikens räkning, men eftersom detta inte är ett 

Hjälpmedel för det dagliga livet, måste här upprättas ett speciellt förvaltningsavtal. Matthias 

Schenkel meddelar att E-hälsa kommer att driva ett projekt där man tittar över området för att se om 

HMV kan vara en part i att avlasta övriga kliniker.  

 

§ 18 

Helhetslösningar 

En arbetsgrupp har tillsatts med förskrivare och hjälpmedelskonsulenter för att ge förslag till ny 

anvisningstext till Hjälpmedelshandboken. Therése Freij är sammankallande. 

 

§ 19 

Samsyn särskilda hjälpmedelsbeslut 

En stor del av vårt gemensamma uppdrag via samverkansavtalet handlar om att jämställa 

hjälpmedelsförsörjningen över länet. Hur kan Hjälpmedelsrådet fånga upp produkter som beviljas 

utanför sortimentet? Dessa beslut tas av respektive huvudman och vi saknar i dagsläget överblick 

över vad som sker länet.  

 

§ 20 

Uppdraget som representant/mandat behöver förtydligas från respektive huvudman (enligt 

förslaget) 

Denna fråga, samt en diskussion om hela Hjälpmedelsrådets funktion utifrån den översyn som LSG 

beslutat, föreslås lyftas till vårens temadag. Eventuellt kan vi denna dag behöva ta in någon extern 

för att effektivisera processen. 

 



§ 21 

Nationell kunskapsstyrning med Marit Danell Boman (strateg för kunskapsstyrning) 

Marit presenterade det omfattande och ambitiösa arbete som ingår i systemet kunskapsstyrning på 

nationell, regional och lokal nivå. Syftet med detta vårt gemensamma system är att vi i en framtid 

kommer att kunna använda ”bästa möjliga kunskap i varje vårdmöte”.  

Läs mer i bifogat dokument. Återkom gärna till Marit Danell Boman om ytterligare frågor dyker upp. I 

de mail Marit bifogar bilderna skriver hon att arbetet med kunskapsstyrning är under stor utveckling 

och därför förändras vissa bilder ständigt.  

Hon bifogar bilderna men i exempelvis bild 11 så tillkommer nya lokala arbetsgrupper (LAG) eftersom 
de jobbar med flera nya vårdförlopp. De uppdaterar webbsidan och där finns det senaste 
uppgifterna. 
https://regionvasterbotten.se/kunskapsstyrning 
https://regionvasterbotten.se/kunskapsstyrning/kunskapsstyrning-i-vasterbotten 
 

 

Innan mötet avslutades tackades Anna-Karin Öhman för sitt engagerade arbete under alla år i 

Hjälpmedelsrådet.  

 

Datum för kommande möten 

• 12 april 

• 10 maj 

• 14 juni                  Samtliga möten varar mellan 13:00 och 16:00 

https://regionvasterbotten.se/kunskapsstyrning
https://regionvasterbotten.se/kunskapsstyrning/kunskapsstyrning-i-vasterbotten

