
 

Protokoll Hjälpmedelsrådet  
 

Datum och tid: 2022-02-07 kl. 13.00-16.00.  

Plats: Teams.  

Ärenden: 1–10 

 
Närvarande:  
Karin Åberg, Region Västerbotten (ordförande) 
Inger Wiklund Åberg, Region Västerbotten (vice ordförande och tillika justerare) 
Ingela Adbo, Vännäs kommun 
Carolina Forsberg, Nordmalings hälsocentral  
Åsa Risberg, Hjälpmedel Västerbotten 
Sandra Scherman, Umeå kommun  
 
Frånvarande:  
Marina Lycksell Isaksson, Skellefteå kommun 
Eva Enarsson, Hjälpmedel Västerbotten  
Ulrika Westerlund, Vännäs kommun 
Moa Långström, Region Västerbotten 
 
Övriga tjänstepersoner:  
Sofia Ögren 

 
 
Nr. 1. Föregående protokoll.   
Informationsmaterial, Elrullstolsgarage.  
Denna punkt följs upp kommande hjälpmedelsråd då ärendet kommer till nämnd tidigast i februari. 

 
Övriga punkter från föregående protokoll läggs till handlingarna. 

 
Nr. 2. Godkännande av dagordning.  
Hjälpmedelsrådet godkänner dagordningen.  
 
Nr. 3. Förändringsarbete hos alla huvudmän som påverkar hjälpmedelsverksamheten.   
På gång i regionen, FVIS projektet.  

Information:  Framtidens vårdinformations System (FVIS) bör kunna bidra till att förenkla och kvalitetssäkra 

hjälpmedelsförskrivningar och att få ut rapporter.  Funktionen att ta ut rapporter ur nuvarande journalsystemet för att följa 

sin kvalité och produktion upplevs inte finnas.  Diskussion i hjälpmedelsrådet hur andra journalsystem som används inom 

andra verksamheter fungerar, finns denna funktion tillgänglig där? 

 
Nr. 4. Presentationsmaterial Hjälpmedelsrådet.   
Genomgång av förslaget till presentationsmaterial.  
Hjälpmedelsrådet efterfrågar justeringar och dessa förslag dokumenteras ner i bifogad bilaga. Förslag framför att Bla. 
belysa texten ordet jämlik hjälpmedelshantering samt att referera till lagrum gällande förskrivningsprocessen.  
Beslut: Hjälpmedelskoordinator ser över presentationsmaterialet utifrån inkomna förslag till revideringar och presenterar 
ändringar till kommande hjälpmedelsråd.   
 
Nr. 5. Information från hjälpmedelsverksamheten.  
Genomgång av Kundenkät HMV 2021. 

De 154 förskrivare som svarat ger Hjälpmedel Västerbotten överlag höga betyg gällande verksamheten. Ett område som 

hamnar längre ner är väntetider, vilket bland annat beror på pandemin och de förseningar som uppstått inom 

internationella transporter. 

 

Förskrivarträffar: HMV återkommer med sammanfattning från förskrivarträffar.  
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Länstrafiken: länk till länstrafiken finns på HMV hemsidan. Länk finns under en rubriken - övriga blanketter och dokument.  
 
Nr. 6. Hjälpmedelskoordinator/arbetsgrupper.  
Utvärdering av tyngdtäcken.   
Föredragande: hjälpmedelskoordinator, genomgång av presentationsmaterial från arbetsgruppen. 
Beslut:  Hjälpmedelsrådet beslutar att rekommendera länssamverkansgruppen att tyngdtäcken kvarstår i det 
förskrivningsbara sortimentet, med nuvarande anvisningar.  
 
 
Hjälpmedelshandboken.   
Förslag/Presentation av möjligt upplägg för revidering av hjälpmedelshandboken.  
Grupperingen bestående av Eva Enarsson, Åsa Risberg och Sofia Ögren presenterar ett förslag till hur representanter 
i hjälpmedelsrådet med flera utifrån kompetens kan ta sig an arbetet med revideringen.   
Delar av hjälpmedelshandboken är avhängt hjälpmedelsstrategi och måste av den anledningen avvaktas med, detta 
bedöms dock ej gälla fakta delen och därför kan ett arbete med den delen påbörjas i nuläget.  
Förslaget: Samtliga i hjälpmedelsrådet får via mejl till sig ett dokument bestående av rubriker från fakta delen. Rubriker följt 
av namn på personer som anses ha rätt kompetens att revidera innehållet. Tilldelad rubrik visar var persons 
ansvarsområde. Vissa av rubrikerna är innehållsmässigt större än andra och fördelningen av namn är därför inte jämnt i 
antal. Vissa rubriker har tilldelats fler personer för att möjliggöra samarbete.  
Beslut: Hjälpmedelsrådet beslutar att förslaget är godkänt. Tidsgränsen sätts till Hjälpmedelsrådets möte 12 september 
2022. Hjälpmedelskoordinator skapar ett dokument i teamsytan för hjälpmedelsrådet där samtliga färdigbearbetade texter 
publiceras. Hjälpmedelskoordinatorn mejlar ut dokument med tilldelade ansvarsområden till samtliga berörda, där länk till 
dokumentet på teamsytan samt att tidsperioden framgår. Grupperingen som presenterade förslaget ser över på hur 
återkoppling gällande följdssamhet i språk kan återkopplas, detta presenteras till hjälpmedelsrådet i maj månad.  
 
Hjälpmedelsstrategin.  
Information: Arbetsgruppen arbetar på förfullt. Tidsplanen är att presentera ett första utkast till länssamverkansgruppen i 
maj, dessförinnan presentera utkastet för hjälpmedelsrådet och referenspersonerna.  
 
Prioritetsordningen i hjälpmedelsstrategin.  
Arbetsgruppen har reflekterat gällande prioritetsnivå 2: Hjälpmedel för målinriktad träning i habilitering eller rehabilitering.  
Reflexioner från arbetsgruppen består i om befintlig mening i ska stå kvar i prioritetsnivån två. Här har grupperingen sett 
över fördelar och nackdelar samt kommit fram till att formuleringen borde korrigeras på något sätt, eventuellt behöver 
gruppen ta stöd för att komma vidare i frågan.   
 
Nr. 7. Ärenden till/från länssamverkansgruppen.  
Utvärdering av tyngdtäcken presenteras till länssamverkansgruppen i februari.   
 
Nr. 8. Övrigt.  
Explorer Mini, Permobil.  
Information: Det har kommit en ny produkt för små barn som habiliteringen skulle vilja prova i ett projekt tillsammans med 
HMV. Det är en liten elrullstol där syftet är att stimulera till att upptäcka omvärld när man själv ännu inte har någon egen 
självständig förflyttning. HMV har en stol som man fått låna av Permobil. Flera små projekt pågår i landet och nu skulle 
habiliteringen vilja testa produkten i liten skala, innan man tar ställning till om produkten skall vara möjlig att förskriva – 
eller låna av verksamhet för en lite längre period. Habiliteringen ställer frågan om hjälpmedelsrådet kan ge sitt 
godkännande till att testa denna produkt för: test i liten skala. Underlag saknas men tiden är knapp då det är osäkert hur 
länge permobil lånar ut produkten.  
Beslut: Projektbeskrivning krävs inför beslut. Habiliteringen ska återkomma till hjälpmedelsrådet med underlag till 

kommande hjälpmedelråd i mars månad.   

Nr. 9. Genomgång och sammanfattning av beslut.   
 
Nr. 10. Nästa möte.  
7/3 - 2022 
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