
Protokoll Hjälpmedelsrådet  
 
Dnr. HSN 470-3 2022 

Datum och tid: 20220411 kl. 13.00-16.00.  

Plats: Teams.  

Ärenden: 22–33  

 
Närvarande:  
Karin Åberg, Region Västerbotten (ordförande) 
Inger Wiklund Åberg, Region Västerbotten (vice ordförande och tillika justerare)  
Carolina Forsberg, Nordmalings hälsocentral  
Marina Lycksell Isaksson, Skellefteå kommun  
Sandra Scherman, Umeå kommun  
Ingela Adbo, Vännäs kommun 
Moa Långström, Region Västerbotten 
Åsa Risberg, Hjälpmedel Västerbotten 
 
Frånvarande:  
Eva Enarsson, Hjälpmedel Västerbotten  
 
Övriga tjänstepersoner:  
Sofia Ögren 
 
Nr. 22. Föregående protokoll.  
Föregående protokoll läggs till handlingarna. 
 
Nr. 23. Godkännande av dagordning. 
Hjälpmedelsrådet godkänner dagordningen. 
 
Nr. 24. Förändringsarbete hos alla huvudmän som påverkar hjälpmedelsverksamheten.  
Ingela Adbo meddelar att hon byter tjänst och därmed kommer att avsluta sitt uppdrag i 
hjälpmedelsrådet. Hon deltar på hjälpmedelsrådets möte i maj men då för sista gången. Hon kommer 
dock fortsätta vara med i arbetsgrupperna; hjälpmedelsstrategin samt hjälpmedelsavtalet.   
Länssamverkansgruppen är den gruppering som tar beslut om ersättare. Hjälpmedelsrådet kan dock 
föreslå ersättare.  
Beslut: Hjälpmedelsrådet representanter undersöker via sitt nätverk möjlig kandidat som ersättare, 
förhoppningen är en ersättare som representerar inlandskommunerna.  
 
Marina Lycksell Isaksson, Skellefteå kommun.   
Det har uppmärksammats att informationen i anvisningar i hjälpmedelshandboken gällande 
epilepsilarm är bristfälliga. Anvisningarna behöver ses över, revideras och uppdateras.  
Beslut: Åsa Risberg tar med sig frågan tillbaka till HMV samt återkopplar till hjälpmedelsrådet.  
 
Nr. 25. TERA projektet. 
Föredragande: Cecilia Wiklund  
Kompletterande frågor kring TERA projektet  
Information: Cecilia svarar på tidigare frågor som hjälpmedelsrådet ställt till hörselrehabiliteringen 

och hjälpmedel Västerbotten gällande TERA. Svaren innehåller både kostnadsexempel mellan TERA 

och en vanlig befintlig texttelefon men även kartläggning, målgrupp samt förslag på anvisningar. Det 
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är kartläggning av brukarens kommunikativa behov som gör att man väljer det ena eller den andra 

produkten. Tanken är således inte att man ska ha både produkterna.  

Beslut: Hjälpmedelsrådet beviljar att produkten finns att tillgå som en förskrivningsbar produkt 

utanför sortiment.  

 
Nr. 26. Information från hjälpmedelsverksamheten.  
Genomgång av bildspel, - Uppdrag statistik på hjälpmedelsområdet. Statistik från 8 februari 2021–1 

mars 2021. Socialstyrelsens regeringsuppdrag: Samla in statistik för att följa upp hjälpmedelsområdet 

över tid. Gäller antal förskrivna hjälpmedel från hjälpmedelsverksamheterna, samt kostnader för den 

enskilde. Statistiken ska tas in årligen mellan 1 februari och 1 mars. Genom statistiken hoppas man få 

kontinuerlig statistik och en sammanhållen kunskap om hjälpmedel.  

 
Nr. 27. Drivaggregat.  
Föredragande: Jenny Bergström.  

Presentation av utvecklingen av frågan sen den sist var uppe i hjälpmedelsrådet.  

Ny riktlinjerna har gett ett minskat behov i Västerbotten, minskat antal förskrivningar och minskat 

antal förfrågningar. Pandemin kan även ha påverkat resultatet. HMV önskar få i uppdrag av 

hjälpmedelsrådet att tillsätta en arbetsgrupp som ser över riktlinjerna för drivaggregat.  

Beslut: Hjälpmedelsrådet ger HMV i uppdrag att tillsätta en temagrupp som utvärderar och förnyar 

kriterier som sedan presenteras till rådet för att kunna öppna upp möjligheterna att förskriva 

påhängsdrivaggregat utanför sortiment. Förslag från rådet är att sammankalla samma arbetsgrupp 

som sist, om möjligt. 

 
Nr. 28. Ändringar i hjälpmedeshandboken.  
Föredragande: Marina Lycksell Isaksson.  
Behov av förtydligande av text i hjälpmedelshandboken gällande passiva larm.   
Förslag till förtydligande av text; Passiva larm: Här följs varje kommuns lokala riktlinjer för 
välfärdsteknik. Passiva larm (ex. sängvakt, rörelsevakt, larmmatta och dörrvakt) är inte 
förskrivningsbara personliga hjälpmedel.    
Beslut: Hjälpmedelsrådet antar den förslagna texten om passiva larm och beviljar att den föreslagna 
texten används i hjälpmedelshandboken.  
 
Nr. 29. Arbetsgrupper.  
Hjälpmedelsstrategin.  
Föredragande: Sofia Ögren  
Ett första utkast presenteras till hjälpmedelsrådet.   
En redogörelse om processen; arbetsgruppen, omvärldsbevakning, nuvarande förutsättningar och 
referenspersoner. Beskrivelse av framtagna strategier; god och nära vård, samverkan, 
välfärdsteknik/digitalisering samt prioriteringsordningen. Arbetsgruppen öppnar upp för diskussion 
gällande bearbetade delar av strategin men även kring ej bearbetade delar som prioritetsordningen. 
Arbetsgruppen tar emot hjälpmedelsrådet åsikter och förslag på ändring gällande strategierna.  
 
Arbetsgruppen ställer fråga till hjälpmedelsrådet gällande hjälpmedel för målinriktad träning i 

habilitering eller rehabilitering. Diskussion om fördelar och nackdelar att behålla hjälpmedel för 

målinriktad träning i habilitering eller rehabilitering på sin nuvarande placering, det vill säga i 

prioritetsnivå 2. Inget beslut tas under mötet utan frågan förutsätts återkomma kommande 

hjälpmedelsråd.  

Beslut: Hjälpmedelsrådet beslutar att anta önskemål från referenspersoner om att medverka på 
hjälpmedelsrådet i maj månad, för diskussion gällande hjälpmedelsstrategin. Hjälpmedelskoordinator 
bjuder in referenspersonerna till kommande rådsmöte i maj.  
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Uppföljning av kostnader samt ev. nya forskningsrön tyngdtäcken. 
Förslagna personen från hjälpmedelsrådet för att delta i arbetsgruppen kan tyvärr inte delta. 
Hjälpmedelskoordinator föreslår ytterligare en person från regionen som representant i 
arbetsgruppen, Anneli Westerberg, Psykiatrin NUS.  
Beslut: Hjälpmedelsrådet antar förslaget om ny medlem från regionen till arbetsgruppen.   
 
Nr. 30. Ärenden till/från länssamverkansgruppen. 
Hjälpmedelsstrategin, ett första utkast presenteras till Länssamverkansgruppen 220506.  
 
Nr. 31. Övrigt. 
Hjälpmedelshandboken 
Hur kommer uppföljningen av bearbetade texter till hjälpmedeshandboken kommer se ut?  
Hjälpmedelskoordinator ger svaret att ett förslag för fortsatt bearbetning av faktadelen kommer 

presenteras kommande hjälpmedelsråd.    

 
Nr. 32. Genomgång och sammanfattning av beslut.  
 
Nr. 33. Nästa möte. 
 9/5–2022 
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