Protokoll Hjälpmedelsrådet
Datum och tid: 210830 kl. 13.00-16.00.
Plats: Teams.
Ärenden: 53–64.
Närvarande:
Ingela Adbo, Vännäs kommun, ordförande
Sandra Scherman, Umeå kommun (justerare)
Carolina Forsberg, Nordmalings hälsocentral
Karin Åberg, Region Västerbotten
Eva Enarsson, Hjälpmedel Västerbotten
Åsa Risberg, Hjälpmedel Västerbotten
Ulrika Westerlund, Vännäs kommun
Frånvarande:
Marina Lycksell Isaksson, Skellefteå kommun
Inger Åberg, Region Västerbotten
Moa Långström, Region Västerbotten
Övriga tjänstepersoner:
Sofia Ögren
53. Föregående protokoll
Kroppsskydd: Skyddsåtgärder finns i hjälpmedelshandboken.
Manuped: Sjukgymnaster från Umeå kommun efterfrågar tydligare regelverk vid förskrivning av manupeder.
Hjälpmedelsrådet beslutar att Hjälpmedel Västerbotten (HMV) tar kontakt med hjälpmedelskonsulent på HMV för att
diskutera och återfå mer fakta i sakfrågan. Hjälpmedelsrådet ser därefter att frågan kring förskrivning av träningsredskap
ses över i revideringen av hjälpmedelshandboken.
Övriga punkter från föregående protokoll läggs till handlingarna.
54. Godkännande av dagordning
Hjälpmedelsrådet godkänner dagordningen.
55. Val av justerare.
Vid frånvaro av ordförande Marina Lycksell Isaksson tar vice ordförande Ingela Adbo över rollen som ordförande. Tillika
väljs Sandra Scherman ut till justerare.
56. Förändringsarbete från alla huvudmän som påverkar hjälpmedelsverksamheten:
Nyrekrytering Umeå kommun. Enhetschef med samordnat ansvar för hjälpmedel har tillsatts samt två
hjälpmedelskoordinatorer.
Vännäs kommuns demensteam och biståndshandläggare samverkar med Hälsocentralen kring anhörigutbildningar i
Demens. I Demensteamet ingår demensvårdsutvecklare, Demenssjuksköterska samt arbetsterapeut. Information kring
kognitivt stöd kommer att ges vilket kan komma att påverka förskrivningarna inom området.
57. Kommunikation.
Diskussion i rådet om hur informationsspridning i länet ska fungera.
Hjälpmedelsrådet beslutar att fortsätta publicera protokoll på HMV:s hemsida. HMV marknadsför hjälpmedelsrådet vid
förskrivarträffar. Hjälpmedelskoordinator påminner om att protokollen nu också kommer att finns tillgängliga på den nya
samverkansytan på teams under mappen publicera. Diskussion förekommer i rådet om informationsblad bör skapas och
användas men inget beslut tas.
58. Information från hjälpmedelsverksamheten.
Föredragande; Åsa Risberg och Eva Enarsson från Hjälpmedel Västerbotten.
Mässa; Fokus hjälpmedel på Nolia Umeå, 12–13/10 kl. 9-16.00.
På grund av den ökade smittspridningen under nuvarande pandemi är det osäkert om mässan blir av. HMV kommer att
delta och på förslag så även hjälpmedelsrådet och då med syfte att marknadsföra rådet. HMV fortsätter att hålla sig
uppdaterade kring vilka beslut som tas av bland annat smittskydd. Med det osäkra läget har HMV valt att avvaktat med att
skicka ut informationsblad om mässan till förskrivare. Om mässan genomförs så kommer restriktioner utifrån pandemin att
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gälla. Beslut tas att hjälpmedelsrådet medverkar om mässan blir av och bemannas då av ordförande och
hjälpmedelskoordinator som bemannar en dag var.
Cykelkärra till elrullstol: HMV har fått till sig förfrågningar om möjligheten att koppla på cykelkärra till elrullstol.
HMV redogör att endast en leverantör kan leverera cykelkärra som kan kopplas på en elrullstol. Det blir ett egenansvar som
gemene man får betala själv. Strikta regler förekommer och vid förfrågan kan man som förskrivare kontakt HMV för mer
information. Observera att cykelkärra är för småbarn.
Sommaren på HMV: HMV är osäkra på hur utfallit av låg personaltillgång påverkat övriga verksamheter under sommaren.
Samtliga i rådet bekräftar att dem ej fått till sig klagomål men alla har inte heller gjort klart sina sommarutvärderingar så
mer information kan ges efter det.
Digitala utbildningar: HMV forts att köra digitalt året ut så långt det bara går p.g.a. pandemin.
Förskrivarträffar: HMV beskriver det svårt att nå ut till förskrivare vilket ger ett lågt deltagande. HMV planerar att kontakta
övergripande personer som exempelvis chefer över förskrivare för att delge information, stödja och uppmana att stödja
förskrivarna.
Upphandlingar: Flera olika området som nu ska upphandlas. HMV efterfrågar representanter från förskrivare vid
upphandlingar. HMV tycker det ibland kan vara svårt eller att uppslutningen från förskrivarna ser olika. Nytt arbetssätt
efterfrågas men inget beslutas idag.
59. Regelverk länstrafiken.
För att öka säkerheten har Länstrafiken i Västerbotten infört nya riktlinjer för hjälpmedel ombord på buss som införs 1
november 2021. Samtliga i rådet har använt sitt nätverk för att sprida information om regelverken. HMV har publicerat
informationen i HMV-nytt före sommaren. HMV har varit i kontakt med länstrafiken och påpekat att texten i det nya
regelverket kan tolkas/ var missvisande. HMV har försökt att poängtera att det är det tillverkande företaget av hjälpmedlet
som vet säkerhetsaspekten vilket måste se över både gällande rullstolen och ryggstöd och nackstöd. Det är i dagsläget
oklart om länstrafiken kommer ändra texten utifrån påpekandet från HMV. Få medlemmar i rådet har fått till sig frågor från
förskrivarna och rådet resonerar att det fortfarande kan vara för tidigt. Ämnet beslut att tas upp igen kommande
hjälpmedelsråd.
60. Hjälpmedelskoordinator
Arbetsgrupper.
Hjälpmedelsstrategin:
Underlag för information och beslut kommer att gå ut till LSG i september med förslag om arbetsgrupp för revidering av
hjälpmedelstrategin. Hjälpmedelsrådet beslutar att presentera följande arbetsgrupp och referenspersoner:
Arbetsgrupp: Helena Millqvist, Åsa Risberg, Sofia Ögren, Sandra Scherman, Ingela Adbo och Kajsa Arvidsson Vallin.
Referenspersoner: Karin Åberg och Gunilla Larsson.
Plan för utvärdering av tyngtäcken:
Underlag för information och beslut presenteras till LSG i september. Arbetsgrupp: Sofia Ögren, Mattias Schenkel, Robert
Lindgren, Åsa Risberg samt Marina Lycksell Isaksson.
Elrullstols gruppen: Inbjudna att delta detta rådsmöte men har avböjt. Arbetsgruppen har nyligen haft sitt första möte och
vill arbeta fram mer information innan medverkan i rådet. Beslut att bjuda in dem till kommande rådsmöte för
presentation.
Hjälpmedelshandboken: Eva Enarsson, Åsa Risberg och Sofia Ögren planerar ett möte inom kort för att påbörja beslutat
start av omvärldsbevakning.
Nya teamsytan:
Två mappar: en allmän och här finns dokument för respektive rådsmöte med dagordningar och ev bilagor. En publicera
mapp och här läggs enbart hjälpmedelsrådets protokoll upp och denna yta kan alla i samverkansstrukturen ta del av.
Beslut tas i rådet att den äldre temasytan tas bort och samtliga dokument därifrån sparas ner och läggs i den nya teamsytan
under allmänt.
Uppdragsbeskrivning, Hjälpmedelsrådet.
Koordinator lägger ut bilaga under mappen med dagens dagordning i den nya teamsytan. Bilagan innehåller en
uppdragsbeskrivning för hjälpmedelsrådet. Syftet är att uppdragsbeskrivningen förankras i rådet. Ärendet följs upp
kommande rådsmöte.
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61. Ärenden
Till länssamverkansgruppen: Plan för utvärdering av tyngtäcken samt förslag för revidering av hjälpmedelsstrategin.
Nya ärenden: 62. Övriga frågor
Riksavtal, förskrivning av trycksårsmadrasser, avtalsuppföljning.
Riksavtalet.
Carolina Forsell lyfter frågan om Riksavtalet, vad gäller vid förskrivning?
Det har tidigare skickats ett förslag för förtydligande från HMV som gick till faktureringsbyrån (regionen) men ingen
återkoppling är gjord. Kommunerna omfattas inte av riksavtalet och därför är detta en fråga för regionen men om
kommunerna vill så får man erbjuda att hjälpa till. HMV planerar kontakt med faktureringsbyrån och rådet önskar att
därefter bli informerade.
Förskrivning av trycksårsmadrasser.
Sandra Scherman lyfter fram en problembeskrivning som framkommit från Umeå.
Sjuksköterska (SSK) gör bedömningen av såret och Arbetsterapeut förskriver hjälpmedlet. Om SSK bedömer såret bör de då
även vara förskrivaren, ska arbetsterapeut förskriva utifrån någon annans bedömning? och vem följer då upp? Båda
yrkesgrupperna har förskrivningsrätt enligt hjälpmedelshandboken. En fråga ställs i rådet på hur det ser ut på andra ställen i
länet, vem förskriver trycksårsmadrasser? Flera i rådet samt HMV svarar att det vanligast är att arbetsterapeuten förskriver.
HMV tar med sig frågan till HMV produktspecialist. Ett förslag från HMV är att inför temagrupper för trycksårsbehandling
för fysioterapeuter, arbetsterapeuter och sjuksköterskor.
Avtalsuppföljning:
Kommunernas avtalsuppföljning med HMV.
Sandra Scherman lyfter frågan om hur synpunkter samlas in till denna avtalsuppföljning? Rådet diskuterar att det saknas
företrädare för att nå inlandskommunerna.
Beslut tas från rådet att Marina Lycksell Isaksson medverkar från Skellefteå, Ingela Adbo från Vännäs och Sandra Scherman
för Umeå.
63. Genomgång och sammanfattning av beslut
64. Nästa möte
27/9- 2021
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