
Regional samverkan 

 

Ett samarbete mellan kommunerna  
i Västerbotten och Region Västerbotten 

Protokoll Hjälpmedelsrådet 
  
Dnr. HSN 470:7-2022 
Datum och tid: 20221010 
Plats: Teams.  
Ärenden: 62-72 
 
Närvarande:  
Karin Åberg, Region Västerbotten (ordförande) 
Inger Wiklund Åberg, Region Västerbotten (vice ordförande)  
Carolina Forsell, Nordmalings hälsocentral  
Marina Lycksell Isaksson, Skellefteå kommun  
Sandra Scherman, Umeå kommun  
Åsa Risberg, Hjälpmedel Västerbotten 
Ulrika Westerlund, Vännäs kommun 
Eva Enarsson, Hjälpmedel Västerbotten  
Moa Långström, Region Västerbotten 
Karin Kopparmalms Lindblad. Dorotea kommun 
 
Frånvarande: 
-  
 
Övriga tjänstepersoner:  
Sofia Ögren 
 

Nr. 62. Föregående protokoll. 
Föregående protokoll läggs till handlingarna. 
 

Nr. 63. Godkännande av dagordning. 
Hjälpmedelsrådet godkänner dagordningen.  
    

Nr. 64. Förändringsarbete från alla huvudmän som påverkar hjälpmedelsverksamheten. 
Ordet fritt i Hjälpmedelsrådet men inga kommentarer inkommer.  
 

Nr. 65. Läkemedelsgivare. 
Föredragare Matthias Schenkel, Hjälpmedel Västerbotten.  
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Läkemedelsgivare är en robot som laddas med individens medicin, den läser av att rätt individ får rätt 
medicin och påminner när det är dags att ta den. På föregående Hjälpmedelsråd lyftes frågan om 
läkemedelsgivare vilken är levande i länet, framför allt i kommunerna. För att erbjudas 
läkemedelgivare idag behöver individen vara inskriven i hemsjukvården. Hjälpmedel Västerbotten 
(HMV) har fått in förfrågningar men läkemedelgivare ingår idag inte i HMV kärnuppdrag. Matthias 
framför att HMV är beredda att diskutera vidare om ett uppdrag kommer för att hitta lösningar. Om 
HMV skall hantera frågan om läkemedelsgivare som ett förskrivningsbart hjälpmedel behövs ett 
avtal. Nationellt finns det minst en kommun i södra Sverige som förskriver hjälpmedlet som bistånd.   
Kommunrepresentanter i hjälpmedelsrådet framför att intresset finns att se närmare på frågan, det 
ses vinningar i att hantera frågan centralt.  
Beslut: Hjälpmedelskoordinator tar vidare informationen till socialchefsnätverket, finns viljan i den 
grupperingen kan koordinatorn framföra informationen som lyfts under ett av deras möten.  
 
 

Nr. 66. Information från hjälpmedelsverksamheten (HMV). 
Informationsärende.  
Nationellt används hjälpmedelsverksamheterna i större utsträckning och i andra frågor jämfört med 
Västerbotten, bland annat har några hjälpmedelsverksamheter fått i uppdrag att ta hand om all 
medicintekniskutrustning.  Det finns också län som visat intresse för gemensamma 
krisberedskapslager, med fokus på gemensamt lager för att tillse att tillgången till hjälpmedel finns 
vid händelse av kris/krig. 
  
Ansträngt läge. 
Det råder ett ansträngt läge globalt, med brist på bland annat reservdelar. Inflationen kommer att 
medföra högre kostnader, allt tyder på stora prisändringar.  
 
Rekrytering.  
Det blir allt svårare att rekrytera rehabiliteringspersonal, tydlig skillnad i färre sökande/ tjänst nu 
jämfört för några år sedan.  
 
 

Nr. 67. Hjälpmedelshandboken. 
Beslutsärende.  
Föredragande: Sofia Ögren 
På föregående Hjälpmedelsråd fattades inget beslut om uppföljningen av hjälpmedelshandbokens 
reviderade texter i faktadelen. Förslag som framkommit är att göra uppföljningen baserad på 
funktion och inte på person. Förutom uppföljningen lyfts även önskemål om en förnyad plattform för 
hela hjälpmedelshandboken. Eftersom handboken är regional behöver kostnad för plattformen landa 
på både region och kommuner. I dagsläget inryms en ny plattform inte som en del i 
samverkansavtalet.  

Comfact Signature Referensnummer: 50943SE



Regional samverkan 

 

Ett samarbete mellan kommunerna  
i Västerbotten och Region Västerbotten 

Beslut: Hjälpmedelsrådet beslutar att Hjälpmedelshandbokens faktadel följs upp årligen. En punkt 
avseende uppföljning av handbokstext läggs i Hjälpmedelsrådets dagordning en gång/år. Inför 
rådsmötet ser arbetsgruppen bestående av Sofia Ögren, Eva Enarsson och Åsa Risberg över om det 
har inträffat något särskild som påverkar handbokstexten. Resultatet från arbetsgruppen presenteras 
sedan på Hjälpmedelsrådet. På mötet i arbetsgruppen ses även representationen i rådet över, har 
förändringar skett kan ansvarsfördelning behöva revideras. På kommande möte för 
samverkansavtalet lyfter hjälpmedelskoordinator upp om ny plattform kan ingå i avtalet.  
 

Nr. 68. Länsgemensam Hjälpmedelsstrategi i Västerbotten.  
Informationsärende 
Föredragande Sofia Ögren  
Hjälpmedelsrådets förslag på den länsgemensamma Hjälpmedelsstrategin har fattats besluts om i 
länssamverkansgruppen. Nämnd gruppering beslutade att ställa sig bakom den reviderade 
Hjälpmedelsstrategin, och att rekommendera Samråd vård och omsorg att anta strategin. Att 
strategin gäller från den 20230401. Med denna strategi som grund finns rutiner och dokument som 
mer specifikt anger arbetssätt och rutiner för regionen och kommunerna.   
Att strategin gäller till 20250331, då uppföljning ska ske och beslut tas om eventuell revidering eller 
förlängning.  
 
Arbetsgruppen inväntar beslut om strategin från Samrådet Vård och omsorg den 14 oktober. 
Därefter kommer strategin skickas ut för beslut hos vardera huvudman. Vidare pågår arbetet med 
processplanen för införandet av den länsgemensamma hjälpmedelstrategin.  
 

Nr. 69. Ärenden till/från länssamverkansgruppen.  
- 

Nr. 70. Övriga frågor. 
Mötesplanering Hjälpmedelsrådet, 2023. 
Under november månad behöver rådets möten för kommande år beslutas. Vill rådet fortsättningsvis 
utgå från att placera möten på måndagar? Samt hur ser rådet på tiden för mötet?  
Beslut: Rådet vill fortsatt utgå i från att möten läggs på måndagar. Under november eller 
decembermötet tillsätts en punkt i dagordningen för att se över om hjälpmedelsrådets uppdrag, 
detta görs före ev. justering av mötestid.  
  

Nr. 71. Genomgång och sammanfattning av beslut.  
 

Nr. 72. Nästa möte. 
7 november 
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