
Regional samverkan 

 

Ett samarbete mellan kommunerna  
i Västerbotten och Region Västerbotten 

Protokoll hjälpmedelsrådet 
  
Dnr. HSN 470:8-2022 
Datum och tid: 20221107 
Plats: Teams.  
Ärenden: 73–83 
 
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 
Eva Enarsson, Hjälpmedel Västerbotten  
Karin Kopparmalms Lindblad. Dorotea kommun 
 
Frånvarande:  
Ulrika Westerlund, Vännäs kommun 
Moa Långström, Region Västerbotten 
 
Övriga tjänstepersoner:  
Sofia Ögren 
 

Nr. 73. Föregående protokoll. 
Hjälpmedelshandboken.  
Kan en ny plattform för hjälpmedelshandboken gå att involvera som en del i samverkansavtalet för 
Hjälpmedel?  Frågan har ställts i arbetsgruppen - Samverkansavtal Hjälpmedel. Grupperingen har 
diskuterat frågan men inget beslut har fattats. Hjälpmedel Västerbotten (HMV) tar på sig uppgiften 
att undersöka möjligheten att ta fram kostnadsförslag med hjälp av IT-avdelning på HMV.   
 
Förtydligande läkemedelsgivare.  
Hjälpmedelskoordinator har enligt beslut i föregående protokoll tagit kontakt med 
socialchefnätverket via Monica Wahlström. Koordinator tillsammans med verksamhetschef 
Hjälpmedel Västerbotten är inbjudna på socialchefsnätverkets möte i december. Koordinator öppnar 
upp och avlutar informationspunkten, sakkunskap och omvärldsbevakning framförs av 
verksamhetschef HMV.  
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Diskussion förkommer i rådet att denna fråga gäller för såväl kommuner som region och att ämnet 
även berör beredningsgrupp vuxna/äldre. 
Beslut: Rådet beslutar att ett förtydligande kring läkemedelsgivare tas fram inför mötet i 
socialchefsnätverket. Förtydligandet arbetats fram av Marina Lycksell Isaksson och Sofia Ögren.     
  

Nr. 74 Godkännande av dagordning. 
Hjälpmedelsrådet godkänner dagordningen.  
    

Nr. 75. Förändringsarbete från alla huvudmän som påverkar hjälpmedelsverksamheten. 
Karin Åberg, habiliteringscentrum. Test i liten skala.  
Pågående tester i liten skala gällande; side by side parcykel samt Explorer mini.  
Arbetet pågår förfullt och inom snar framtid förväntas information ges till Hjälpmedelsrådet.  
 

Nr. 76. Information från hjälpmedelsverksamheten (HMV). 
Hjälpmedelskonsulent från HMV har som önskan att medverka i rådet för att delge information om 
nyheter gällande: Manuella rullstolar och upphandling. Konsulten kontaktar hjälpmedelskoordinator 
för vidare planering.  
 

Nr 77. Hjälpmedelsrådet roll och mandat.  
Föredragande: Karin Åberg.  
Bakgrund.  
På föregående hjälpmedelsråd lyftes frågan om rådet arbetar med alla delar som ligger i gruppens 
uppdrag. Enligt beslut vill rådet diskutera uppdragen som finns dokumenterade i dokumentet - 
Hjälpmedelsrådets framtida roll och funktion, beslutat i Samråd vård och omsorg 20201016.  
 
Diskussion.  
Arbetar hjälpmedelsrådet med alla delar i uppdraget? 
Om inte, vad saknas?  
 
Reflexion. 
Vissa av uppdragen anses otydliga, vad innebär vissa av de specificerade uppdragen?   
Gällande ekonomi, vad ska rådet följa upp och i vilket syfte?  
Hur kan hjälpmedelsrådet ta sig an frågan om forskning och utveckling?  
Hur kan Hjälpmedelsrådet involvera omställning Nära vård som en bredare del i arbetet?  
 
Hur kan rådet lägga upp arbetet för kommande år.  
Ett behov ses av att på djupet analysera och se över uppdragen. På förslag boka in en planeringsdag 
där rådet på djupet analyserar uppdragen och vid behov föreslår revidering av uppdragspunkter.  
Vidare upplever rådsrepresentanterna att mötena innehåller mindre diskussion allmänt. Här lyfts ett 
förtydligande av Hjälpmedelsrådet stående punkt i dagordningen; förändringsarbete från alla 
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huvudmän som påverkar hjälpmedelsrådet. Här varierar utbytet av information och somliga 
rådsrepresentanter upplever rubriken som otydlig, vilken information ska lyftas fram här?  
 
Beslut: Hjälpmedelsrådet vill fortsättningsvis används rubriken:  Information från alla huvudmän som 
påverkar hjälpmedelsverksamheten. I syfte att punkten då tydligare ska öppna upp för 
informationsutbyte. En fysisk planeringsdag/kick off bokas in för 2023, samlingsort Umeå. Där syftet 
är samverkan och igenomgång av uppdragspunkter.  Vid sedda behov arbeta fram förslag på 
revidering, i syfte att tydliggöra uppdragen.  Eventuella framtagna förslag presenteras därefter till 
länssamverkansgruppen.  

Nr. 78. Val av ordförande och vice ordförande 2023 
Enligt beslut varierar ordförande och vice ordförande rollerna år från år mellan kommunerna och 
region. År 2023 tillfaller kommunerna.  
Beslut. Ordförande för år 2023 beslutas bli Karin Kopparmalms Lindblad och vice ordförande blir 
enligt beslut Sandra Scherman.  
 

Nr. 79. Val av mötestider för hjälpmedelsrådet 2023  
Bakgrund:  
Enligt Hjälpmedelsrådet framtida roll och funktion (2020) antas hjälpmedelsrådet träffas upp till 9 
gånger/år. Tidigare upplevelser från rådsrepresentanter är att det varit många möten under året. Här 
har det diskuterats vad som i antal möten är optimalt, samt även den optimala tiden för samtliga 
möten.  
Beslut: Innan förändring förslås i antal möten och mötestider, vill rådet under den fysiska 
planeringsdagen först klargöra uppdragen. Därefter kan eventuella förslag på justeringar tas fram. 
Hjälpmedelsrådet beslutar följande datum för möten under 2023:  
Vår: 30/1, 13/3, 17/4, 22/5 
Höst: 28/8, 9/10, 13/11, 11/12.  
 

Nr. 80. Ärenden till/från länssamverkansgruppen.  
Inga ärenden till eller från länssamverkansgruppen är aktuella.  
 

Nr. 81. Övriga frågor.  
Inga övriga frågor har inkommit.  
 

Nr. 82. Genomgång och sammanfattning av beslut.  
 

Nr. 83. Nästa möte. 
5/12. 
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