Protokoll Hjälpmedelsrådet
Datum och tid: 211129 kl. 13.00 -16.00.
Plats: Teams.
Ärenden: 86-98
Närvarande:
Ingela Adbo, Vännäs kommun (vice ordförande och tillika justerare)
Carolina Forsberg, Nordmalings hälsocentral
Eva Enarsson, Hjälpmedel Västerbotten
Marina Lycksell Isaksson, Skellefteå kommun (ordförande)
Karin Åberg, Region Västerbotten
Ulrika Westerlund, Vännäs kommun
Åsa Risberg, Hjälpmedel Västerbotten
Lisa Karlsson, Umeå kommun. (ersättare)
Frånvarande:
Sandra Scherman, Umeå kommun
Inger Wiklund Åberg, Region Västerbotten
Övriga tjänstepersoner:
Sofia Ögren
Nr. 86. Föregående protokoll
Kontaktuppgifter till ansvariga HSL chefer har skickats till hjälpmedelskoordinator.
Ordförande och hjälpmedelskoordinator har påbörjat arbetet med att ta fram ett förslag till
presentationsmaterial. Förslag uppskattas möjligt att presentera kommande hjälpmedelsråd.
Nr. 87. Godkännande av dagordning.
Hjälpmedelsrådet godkänner dagordningen.
Nr. 88. Förändringsarbete hos alla huvudmän som påverkar hjälpmedelsverksamheten.
Elrullstolsgarage, Skellefteå kommun: Lösningar gällande elrullstolsgarage i väntan på nationell
utredning planeras till bygg- och miljönämnden i januari.
Frånvarande representant i hjälpmedelsrådet beräknas tillbaka efter årsskiftet.
Nr. 89. Val av ordförande/vice ordförande.
Information: Enligt beslut varierar ordförande och vice ordförande år från år mellan kommun och
region. År 2022 tillfaller regionen
Beslut: Ordförande år 2022 beslutas bli Karin Åberg. Vice ordförande blir enligt beslut Inger Wiklund
Åberg.
Nr. 90. Val av rådsmöten för år 2022.
Hjälpmedelsrådet beslutar följande datum för möten under år 2022:
7/2, 7/3, 11/4, 9/5,
12/9, 10/10, 7/11, 5/12.
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Nr. 91. Eldrivna rullstolar
Elrullstolsgruppen - Föredragande Ulrika Strömmer och Sofia Bodén.
Bakgrund: Arbetsgruppen fick i uppgift att se över material kring kartläggning, informationen på
Hjälpmedels Västerbottens hemsida samt text i hjälpmedelshandboken.
Information: Arbetsgruppen presenterar arbetet som utförts gällande: Checklista, Frågeformulär,
handbokstext, Infobrev ansökning, låneinformation och uppföljning. Arbetsgruppen har ett
uppföljningsmöte i maj 2022 för revidering vid inkomna synpunkter.
Arbetsgruppen tar med sig frågan från hjälpmedelsrådet i att se över behovet av eventuellt
förtydligande av medicinska underlag. Hjälpmedelsrådet lyfter även fram fördelar med att om möjligt
inför digitala lösningar för blanketter.
Arbetsgruppens frågor till rådet:
Finns det i de kommunala verksamheterna i länet ett behov av bollplank/beslutsstöd när det gäller
eldrivna rullstolsärenden? Stödet är tänkt att riktas mot beslutsfattare/ekonomiskt
ansvariga. Hjälpmedelsrådet svarar att frågan ställts i nätverket för medicinskt ansvariga
rehabilitering (MAR) och från medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) och här har svar från fem
kommuner inkommit. Från mindre kommuner är svaret ja och det större kommunerna svarar:
ja/oftast.
Beslut: Hjälpmedelsrådet tar beslut att anvisningarna ska kompletteras enligt förslag från
arbetsgruppen. Hjälpmedelsrådet beslutar att det äldre dokumentet – särskilt hjälpmedelsbeslut
kvarstår på region Västerbottens hemsida i väntan på vidare beslut från hjälpmedelsrådet.
Nr. 92. Information från hjälpmedelsverksamheten.
Hjälpmedelsrådet ställer frågan till HMV om det är det möjligt för dem att ta fram förskrivarstöd,
eller annat stöd gällande rullstol på buss?
HMV svarar att dem fortsätter ge stöd i individärenden. HMV kommer även att komplettera
hemsidan med kortfattad information till förskrivare om HMV:s roll. Här har även kontakt tagits med
arbetsterapeututbildningen för att poängtera vikten av att i behovskartläggningar ta reda på hur
individen kommer att vilja/behöva nyttja kollektivtrafik.
Förskrivarträffarna är i full gång och hjälpmedelskoordinator är med och berättar om sin roll.
Fler förskrivarträffar är inplanerade för kommande år.
Flyttärenden. Oftast komplicerade ärenden och som genererar åtskilligt med administrativt arbete,
både för förskrivare och sedan på Hjälpmedel Västerbotten. Önskvärt är att förskrivaren från
avflyttande orten får kontakt med förskrivaren dit användaren flyttar, innan ärendet når HMV.
Vanligt förekommande är även att individen glömmer bort att meddela förskrivaren vid flytt. Det är
därför bra om förskrivare tydliggör/påminner hjälpmedelsanvändare att i god tid signalera när man
är på väg att flytta ur länet.
Nr. 93. Kommunikation
Hur kan vi sprida informationen- kontaktvägar till Länstrafiken i länet?
Information: Frågor tillkommer förskrivare som gäller länstrafiken. Kontaktuppgifter efterfrågas
därför till länstrafiken så att förskrivare kan förmedla individen vidare till berörd part.
Beslut: En länk med kontaktuppgifter för länstrafiken läggs upp på HMV:s hemsida.
Nr. 94. Hjälpmedelskoordinatorn informerar.
Elrullstolsgarage:
Information: Boverket har fått i uppdrag av Regeringen att se över lagen om bostadsanpassning,
utredning ska vara klar i februari 2023. Bakgrund till utredningen är bland annat att frågan väckt
debatt i Riksdagen kring förvaring av el-rullstol efter ett beslut i Högsta Förvaltningsdomstolen
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201223. Beslutet säger att lagen inte omfattar installation av fristående förråd. Många kommuner i
Sverige har valt att följa domslutet och därför avslå ansökningar om bostadsanpassning för separat
el-rullstolsgarage. I Västerbotten säger anvisningar för förskrivning av el-rullstol om förvaring: Vid
förskrivning av eldriven rullstol krävs att brukaren har tillgång till ett torrt förvaringsutrymme, där
den eldrivna rullstolen och dess utrustning är väl skyddad mot väder och åverkan. I
förvaringsutrymmet ska möjlighet till laddning finnas och temperaturen får inte understiga 5
plusgrader. Vidare ska förvaringsutrymmet vara lättillgängligt och får inte utgöra en begränsning av
brukarens användning av produkten.
Beslut om anvisning tas i Hjälpmedelsrådet, dvs i samverkan mellan Region Västerbotten och länets
kommuner. Om inte anvisningarna uppfylls kan förskrivning inte kan göras, oavsett patientens
behov. I de flesta fall kan anvisningarna uppfyllas på annat sätt än med elrullstolsgarage, men inte
alltid. Utifrån det blir detta nu en fråga om jämlikhet utifrån boendeform (storlek, förrådsmöjligheter
etc.), ekonomisk status (själv bekosta) och geografiskt läge (utifrån våra kalla och snörika vintrar).
Fråga har lyfts till hjälpmedelsrådet - kan detta vara en fråga att lösa tillsammans kommuner och
regionen i avvaktan på att lagen ses över?
Hjälpmedelsrådet svarar: Varje kommun kan ta ett eget beslut i frågan. I Skellefteå kommun har
kontakt tagits med ordföranden i bygg- och miljönämnden för att se över hur man kan hitta lösningar
i väntan på utredningens resultat. Ärendet planeras till nämnden i januari-22.
Beslut: Hjälpmedelskoordinator och ordförande för hjälpmedelsrådet Marina Lycksell Isaksson
utarbetar en informationsnotis för uppmärksamhet om nuläget. Arbetet avvaktas i väntan på aktuell
nämnds beslut, preliminärt januari-22. Denna informationsnotis skickas därefter till
socialchefsnätverket genom Ulrika Westerlund.
Arbetsgrupper:
Hjälpmedelsstrategin: Arbetsgruppen är i gång och träffas återkommande varannan vecka.
Arbetsgruppen uttrycker behov av stöd i frågan gällande prioriteringar och träningshjälpmedel. Att
bibehålla träningshjälpmedel på sitt nuvarande ställe i prioritetsordningen anses ligga inom ramen
för förebyggande inom omställningen till nära vård. Arbetsgruppen ser dock en risk i att om denna
punkt kvarstår på nuvarande ställe i prioritetsordningen riskerar den att slå ut andra mer akuta
prioriteringar. Beslut: Att lyfta frågan om förebyggande och hur det ska prioriteras till
länssamverkansgruppen. Att till länssamverkansgruppen presentera två möjliga utfall att ta beslut
om.
Utvärdering av tyngdtäcken: Arbetsgruppen arbetar nu med att sammanställa det materiel som
framkommit gällande statistik/ekonomi, enkäter och telefonintervjuer. Sammanställs och
presenteras till länssamverkansgruppen första möte 2022 av hjälpmedelskoordinator.
Hjälpmedelshandboken: Hjälpmedelskoordinator, avdelningschef och vårdutvecklare på HMV fick i
uppdrag av hjälpmedelsrådet att se över hur rådet kan ta sig an arbetet med att revidera
hjälpmedelshandboken. Ett första möte har ägt rum där man sett över en struktur på arbetet.
Vissa delar i handboken bedöms vara avhängande hjälpmedelsstrategin och avvaktas med av den
anledningen. Fakta delen är den del i handboken som arbetat kan påbörjas med.
Förslag på tillvägagång:
- Hjälpmedelskoordinator, avdelningschef och vårdutvecklare fördelar rubriker i fakta delen
utifrån kunskapsområde till samtliga i rådet och presentera ett upplägg.
- Andra personer utanför rådet kan bli aktuella utifrån kunskapsområde.
- Nämnda personer avser även att se över vad i hjälpmedelshanboken som ska behållas
alternativt tas bort samt presenterar tillbaka till rådet.
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-

Rekommenderar hjälpmedelsrådet att se över om det finns fler områden som borde
beskrivas?
Representanter till arbetsgrupp?

Diskussion: Förhålla oss till liknande upplägg och struktur inom varje område. Hjälpmedelshandboken
med utgångspunkt i nära vård med förslag på inledning med fokus på omställningen. Samt att fokus
än mer tydligt blir mot patientstyrning. Texten bör inte vara massiv då fokuset ligger på beslutstöd.
Aktuellt med ny mer användarvänlig plattform.
Beslut: Hjälpmedelsrådet beslutar att Hjälpmedelskoordinator, avdelningschef och vårdutvecklare
enligt förslag presenterar en uppdelning utifrån kompetens gällande fakta delen.
Hjälpmedelskoordinator ser över ekonomiska förutsättningar.
Nr. 95. Ärenden.
Till länssamverkansgruppen:
Hjälpmedelsstrategin: förebyggande och hur det ska prioriteras.
Nr. 96. Övrigt.
Information: hjälpmedel och personcentrering/Nära Vård.
Frågeställning till hjälpmedelsrådet från koordinatorerna inom samverkansstrukturen:
Hjälpmedelsrådets tankar kring utbildningsinsatser kring allt som rör nära vård? ett helhetsgrepp om
man ska göra en helhetssatsning, Synpunkter till fortutbildningsinsatser ex, SIP, egenvård, min plan
etc.
Diskussion: Att hjälpmedel har en stor roll för att vara självständig. Växa fram behov allteftersom
tiden går, hur ser behoven ut om tre år? Mer specificerad vård i hemmet. Digitala arbetssätt och ehälsa. Digitalt utanförskap. Egenvård, uppdatering och utbildning önskas.
Nr. 97. Genomgång och sammanfattning av beslut.
Nr. 98. Nästa möte.
Preliminärt hjälpmedelsrådet 13/12–2021, finns det behov av detta möte?
Beslut: Hjälpmedelsrådet tar beslut att kommande möte den 13/12 avbokas.
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