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2015 -12- .z 1 	 Protokoll 
Sammanträdesdatum 
2015-11-23 

Sammanträde Hjälpmedelsråd 

Närvarande: May-Louise Nilsson (video), Eva Hård (video), Maria Lindström, Ingela Adbo, 
Elisabeth Edvinsson, Anna-Karin Öhman, Tarmo Murto, Maria Björklund, Eva Galin, Greger 
Olsson, Peter Rönnholm. 

Sekreterare: Maria Björklund 

Val av justerare: Ingela Adbo 

Föregående minnesanteckning 
Genomgång av föregående minnesanteckning från sammanträde 2015-02-23. 

Greger informerade om att ny nationell hjälpmedelsdatabas (som ersätter Hinfo) har blivit 

försenad, den kom igång först efter sommaren. Den planerade utvecklingen av ett 

beslutsstöd kopplat till 1177 har därför också försenats. 

Peter informerade om att komponenthantering i Sesam fortfarande "ligger på is". 


Hjälpmedelsråd - ny form 
Peter presenterade förslag på ny form och roll för hjälpmedelsråd. 

Förslag 
• 	 Hjälpmedelsrådet ska vara kundstyrtlvårdgivarstyrt och Hjälpmedel Västerbotten bör 

ha en rådgivande och stödjande roll. 
• 	 Fem representanter från länets kommuner och två från landstinget ska ingå i 

Hjälpmedelsrådet. vilket ungefär motsvarar den proportion kommuner respektive 
landstinget nyttjar av totala hjälpmedelsbudgeten. 

• 	 Beslut ska tas i konsensus, även icke närvarande 
• 	 Hjälpmedelsrådet ska verka för samordnad, kvalitetssäker och kostnadseffektiv 

hjälpmedelsprocess 
• 	 Hjälpmedelsrådet ska följa upp tillämpning av regelverk och praxis, och vid behov 

besluta om eller föreslå förändring. 

Diskussion: 

Vikten av att klargöra avgränsningen mellan det som Hjälpmedelsrådet hanterar och beslutar 

om, och vad som beslutas på andra nivåer framfördes. "Vad sitter ihop med vad?" 

Förskrivningsbara produkter, egenansvarsprodukter osv. Det påtalades att kommunerna kan 

hamna i visst beroendeförhållande. 


Beslut: 

Hjälpmedel Västerbotten skickar ut ett förslag med ny formulering till Hjälpmedelsrådets 

representanter för synpunkter. Från nästa sammanträde fungerar Hjälpmedelsrådet i sin nya 

form . 
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Ny organisation för Hjälpmedel Västerbotten och flytt till nya lokaler 

Förändrad organisation 
Peter presenterade en ny HMV-organisation som ska gälla från vår/sommar 2016. Se bilaga. 
Grundprocesserna är Produktförsörjning, Service och Underhåll, samt Förskrivarstöd. 
Kundnära verksamhet kommer att finnas kvar i Skellefteå och Lycksele. I Skellefteå kommer 
förutom hjälpmedelstekniker för service och underhåll samt för visst utprovningsstöd, även 
att finnas hjälpmedelskonsulenter i samma omfattning som idag. För Lycksele blir det ingen 
förändring i bemanning jämfört med idag, två hjälpmedelstekniker arbetar där. 

Flytt till nya lokaler i Umeå 

Greger informerade om den kommande flytten till nya lokaler på Mariehemsvägen 8 (tidigare 
Astra). 

• 	 Först flyttar den verksamhet som idag finns på Mariehem; hjälpmedelstekniker, 
administration, förråd för medicinska behandlingshjälpmedel, sängar och eldrivna 
rullstolar. Det påbörjas 1 april. 

• 	 Skellefteå huvudlager: Börjar flyttas i mitten av april. Hjälpmedelsförrådet i Umeå bör vara 
i full verksamhet senast 1 maj. Lager för synhjälpmedel blir kvar i Skellefteå. Skellefteå 
kommer att ha ett buffertlager med de mest frekventa produkterna. Det blir en lokal 
transportslinga för Skellefteåområdet. 

• 	 Sist flyttar verksamhet som nu finns på Köksvägen i Umeå, det blir under maj månad. 
Hjälpmedelsutställning och kursverksamhet är kvar till sista maj. Hjälpmedelsbutiken blir 
kvar på Köksvägen tills vidare, det finns förhoppning om lokal för butik på Nus men inga 
beslut är klara. 

HMV försöker minimera störningar i tillgänglighet så mycket som möjligt. 

Avtal 2016 

Peter informerade om att det för 2016 inte blir några större förändringar i de lokala 
samverkansavtalen mellan HMV och vårdgivare. En förändring blir att kostnad för alla 
hjälpmedelskonsulenters arbetstid läggs som tillägg på hjälpmedels hyrespris istället för som 
idag, debitering per arbetstimme. Det har funnits en bred enighet om den förändringen. 

Det blir skiftande hyrespåslag inom olika hjälpmedelsområden, beroende på hur mycket 
arbete som idag utförs inom respektive område. Tyngdtäcken är det enda 
försäljningshjälpmedel där det görs tillägg på priset. 

Nyckeltal 
Greger visade en presentation från Nysam (Nyckeltal i samverkan). Info finns i rapport som 
man hittar på nysam.com. Greger visade några exempel, se bilaga. Bland annat kan man 
där se hur hjälpmedelskostnader skiftar mellan län och mellan olika hjälpmedelsområden. 

Pågående upphandlingar norra regionen 
Peter informerade om upphandlingar i norra regionen. 

• 	 Upphandling av personlyftar samt sittdynor och madrasser står stilla. Norrbottens läns 
landsting ansvarar för upphandlingen. Det är olyckligt med dessa förseningar, det 
påverkar oss alla . 

• 	 Upphandlingen av vuxensäng och sängryggstöd är under överprövning, men 
förhoppningsvis snart klar. Västerbottens läns landsting (VLL) ansvarar. 

• 	 Pågående upphandlingar: 
- Eldrivna rullstolar Jämtlands läns landsting ansvarar. 
- Medicinska behandlingshjälpmedel, VLL ansvarar. 
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• 	 Upphandlingar som startar under 2016: 
- Batterier/laddare Uuli/aug) ansvarigt län inte klart. 
- Manuella rullstolar (sep/okt) VLL ansvarar. 
- Cyklar (dec) ansvarigt län inte klart. 
- Sittvagn (dec) ansvarigt län inte klart. 

Önskemål fördes fram om att få in upphandlingar i ett års hjul. Det behövs god 
framförhållning för vårdgivarna att planera deltagande i upphandlingar. 

En fråga ställdes om hur HMV tar in synpunkter inför ny upphandling. HMV skickar inför ny 
upphandling alltid ut förfrågan om att delta i arbetet med att ta fram en kravspecifikation till 
de verksamheter som hanterar aktuell typ av hjälpmedel. Anna-Karin Öhman påtalade att 
hon tycker att frågan alltid bör ställas till chefsnivå och inte direkt till förskrivare, att ledning 
ska avgöra vilka som ska lägga tid på upphandling och hur mycket. 

Beslut: Arsplan och förfrågan om att delta i upphandlingar skickas till ansvarig chef. 

Kostnad för punktering på eldriven rullstol 
Eva föredrog ett förslag från KoLa-möte 2015-11-13. Förslaget hade bifogats kallelsen. 

Alla förskriva re på KoLa utom en tyckte inte att några riktlinjer skulle förändras, de ansåg att 

reparation av punktering är ett etablerat egenansvar. Det togs dock upp att det är viktigt att 

både förskrivaren och HMV i kontakt med brukare informerar om att både material och 

arbete kostar. 


Diskussion: Det fördes fram att det kan finnas risk att det vid stora kostnader blir det en 

klassfråga och att det blir ojämlikt över länet eftersom det blir olika res-/hämtkostnader för 

olika platser. 


Beslut: 

HMV ska ta fram ett förslag på en finansieringsmodell som innebär större jämlikhet över 

länet. Förslaget presenteras därefter för Hjälpmedelsrådet. 


Hjälpmedel till föräldrar med funktionshinder. 
Eva Galin presenterade ett förslag till justerad anvisning i hjälpmedelshandboken. Förslaget 

hade innan mötet skickats ut till Hjälpmedelsrådet via e-post. Eva har tillsammans med tre 

förskrivare tagit fram förslaget. Förslaget innebar bl.a. ett förtydligande av begreppet 

"småbarnstid" som tid innan barnet påbörjat sin skolgång. 


Synpunkter från Hjälpmedelsrådet: 

Maria Lindström lyfte fram vikten av att vara extra generös med stöd i anknytningsfasen, när 

barnet är mycket litet. Anna-Karin Öhman ansåg att formuleringen "att ta hänsyn till 

bostadsanpassning" är otydlig. 


Generellt fick förslaget positiv respons. 


Beslut: Eva ska gå vidare med att genomföra förändringen i hjälpmedelshandboken. 


Beställning av reservdelar - säkerhet och spårbarhet 
Peter tog upp att när det gäller reservdelar till hyresprodukter så skickar HMV sällan ut dem 
för åtgärd av annan verksamhet. Detta beror på risker när det gäller säkerhet och spårbarhet 
kring vad som gjorts på produkt. Det är en bedömningsfråga vilka produkter som kan vara ok 
att inte hjälpmedelstekniker åtgärdar. 
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Trehjulig eldriven rullstol - förskrivningsbar eller egenansvar? 
Peter tog upp en öppen fråga: 

Ska vi i Västerbotten utreda om trehjulig eldriven rullstol ska övergå till att vara ett 

egenansvar? 

Många län har tagit bort trehjulig eldriven rullstol som förskrivningsbart hjälpmedel och sagt 

att det generellt är egenansvar, men att undantag kan göras i enskilda fall. 


Beslut: Frågan ska utredas och konsekvensanalys behövs. 


Egenansvar/egenavgifter - sammanställning 15 kommuner och VLL 
Eva Galin har gjort en sammanställning av hur det ser ut med vad som är egenansvar i olika 
verksamheter. Det är få kommuner som tagit samma beslut som landstinget, vilket gör att det 
ser väldigt olika ut över länet. Peter kommer att ta upp detta problem på 
länssamordningsgrupp (Region Västerbotten). 

Hjälpmedel Västerbottens utbildningsplanering 2016 
Maria Lindholm, aktivitetssamordnare, presenterade strategier och planering av aktiviteter. 
Man strävar mot maximal brukarnytta och bra resursutnyttjande genom att stödja förskrivare i 
förskrivningsprocessen. En modell för kompetensnivåer presenterades, se bilaga. 

När det gäller planering av utbildningar för kommande år är målsättning att ha planering klar 
under hösten året innan, för att underlätta vårdgivarnas planering . 

HMVs basutbildningar inom och utanför abonnemang beskrevs. HMV önskar via Maria 
Lindholm input om behov och önskemål. Maria Lindström lyfte behov av utbildning till chefer 
kring det de behöver veta/kunna/tänka på. Maria Lindholm känner till behovet och planer 
finns för en sådan utbildning. 

Beslut: Arsplan för utbildningar 2016 ska finnas klar innan årsskiftet i år. För kommande år 
ska plan finnas klar under hösten året innan. 

Informationsvägar gentemot kunder 
Maria Björklund, informationsansvarig inom Hjälpmedel Västerbotten gick igenom vilka 
informationsvägar som används gentemot förskrivarna, samt vilken information som finns på 
Hjälpmedel Västerbottens hemsida www.vll.se/hjalpmedel. Se bilaga. 

Socialstyrelsens 10 uppdrag inom hjälpmedelsområdet 
Eva informerade om att Socialstyrelsen har fått i uppdrag att bl.a. definiera begreppen 
hjälpmedel och hjälpmedelscentral. Även Myndigheten för delaktighet har fått uppdrag inom 
hjälpmedelsområdet. Se bilagor. 

ÖVRIGA FRAGOR 

Plan för revidering av hjälpmedelspolicy 
Eva informerade om ett förslag att ta fram en ny hjälpmedelsstrategi, beslut är ännu inte 
taget. Se bilaga. 

Asylsökande 
Eva tog upp att det kommer många frågor kring hur man gör när asylsökande behöver 
hjälpmedel. Generellt har de rätt att få hälso- och sjukvård som bedöms som akut. 
Hjälpmedel till asylsökl!'ln~e är landstingets an~var. 
Tips från May-Louise: Finns bra information - på Migrationsverkets webbplats. 
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Hur utses representanter till KoLa? 

Anna-Karin frågade om hur KoLa-representation utsetts. Eva beskrev att man vid uppstarten 
av KoLa erbjöd kommuner och landstingsverksamheter att anmäla intresse av att vara med. 
Representationen har sedan begränsats något, för att underlätta mötesordningen. 

Nästa sammanträde 
Datum och tid för nästa hjälpmedelsråd: 

Måndag 29 februari 2016 kl 9-12. 

Lokal Storspoven i landstingshuset, Köksvägen 11 , Umeå, med möjlighet till 

videouppkoppling . 


Sekreterare: Justerare: 

./~ ...~.D.)20.J.... ... i~g~yae:~'.iU .~... ........... 

Maria Björklund Uj 
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