
Hjälpmedel Västerbotten

1

Minnesanteckning KoLa samverkansmöte 2015-09-15

Närvarande: Jenny Hansson, Carina Wållberg, Åsa Lindström, Mirja Klintefelt, Anna-Lena 
Danielsson, Elisabeth Ekholm, Britt-Marie Öbrell, Ann-Marie Persson, Maria Lind, Maria Nilsson, 
Åsa Eklund, Marie Bergendorff, Malin Grahn, Lisa Andersson, Jill Eriksson, Malin Lindberg, Eva 
Sjölund-Mårtensson, Kajsa Arvidsson-Vallin, Eva Galin, Maria Björklund
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Mötets innehåll:  

 Genomgång föregående minnesanteckningar
En fråga angående Flush armstöd, kommer de tillbaka? Svaret blev att de troligen inte kommer 
tillbaka pga. stora leveransproblem. HMV återkommer med mer information kring detta. 

 Manuella överflyttningshjälpmedel 
Hur ser ni på vårt utbud av överflyttningshjälpmedel? Används samma modeller på personligt 
förskrivna överflyttningshjälpmedel som till personalstödjande hjälpmedel (ATH)?  

Vi har i Västerbotten litet sortiment inom detta område. På HMV hemsida finns idag inte så mycket, vi 
inväntar ny upphandling som vi hoppas ska komma igång inom de närmaste månaderna. 

Sammanfattning av synpunkterna nedan från deltagarna: 
Många hade önskemål om att någon överflyttningsplattform ska komma in i sortiment. De flesta önskar 
inte att glidlakan kommer tillbaks i sortiment. Det är på de flesta ställen inarbetat att detta är egenansvar 
eller personalstödjande hjälpmedel som boenden etc. bekostar. 

Skellefteå: Efterfrågar sortiment på överflyttningsplattform. Anser att man borde se mer på lyftselar vid 
lyftupphandling. Glidlakan ses som boendets ansvar, förskrivarna sysslar inte så mycket med det. 
Glidbrädor används inte mycket. 
Lycksele: Använder främst HMV sortiment. Har köpt in en del lyftselar själva. Glidlakan köper brukarna 
själva alternativt att boende eller hemtjänst köper in. 
Umeå: Har utprovningssortiment glidlakan, sedan får de köpa själva. Önskar inte att glidlakan ska komma 
tillbaks i sortiment. Romedics glidmattor förskrivs som personligt hjälpmedel. 
Storuman: Glidlakan får brukarna prova men sedan köpa själv. Palliativa patienter får låna, behöver inte 
köpa. Har testat en överflyttningsplattform som varit bättre än ReTurn. 
Åsele (hemsjukvård): Glidlakan köper brukarna själva. Lånar vid behov ut till palliativa patienter. Önskar 
att vi ser över sortiment för överflyttningsplattformar. 
Dorotea: Följer HMV sortiment. Privatperson eller boende köper glidlakan. 
Norsjö: Önskar att sortiment överflyttningsplattformar ses över, det efterfrågas allt mer. Glidlakan är 
generellt eget ansvar, men man löser för palliativa patienter allt eftersom. 
Nordmaling: Glidlakan köper privatperson eller hemtjänst beroende på vems behovet är. Önskar inte att 
det kommer tillbaks i sortiment. Stöd- och vändhandtag används mycket. Önskar att någon 
överflyttningsplattform kommer in i sortiment och går att beställa. Använder bara i enstaka fall glidmatta. 
Habiliteringen: Följer HMV sortiment. Ansöker om glidlakan via SHB i de fall barnet eller förälder behöver 
det. Korttidsboenden köper själva. Förskriver en del glidbrädor. 
Bjurholm: Vore bra om överflyttningsplattformar fanns i sortiment, många efterfrågar. Fungerar bättre än 
Turner. 
Vännäs: Glidlakan finns så personer kan prova men eget ansvar att köpa in. Använder Turner mycket, men 
det vore bra om även överflyttningsplattform fanns i sortiment.
Psykiatri Umeå: Överflyttningshjälpmedel används främst som utrustning på vårdavdelning. Inte vanligt 
med förskrivning inom detta område. 
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Övrigt: En fråga kom från Skellefteå kring vad man som förskrivare bör göra när en produkt är egenansvar. 
Svaret blev att förskrivare kan ge egenvårdsråd och visa på exempel.

Kajsa påtalade att vid upphandling av produkter som ingår som hjälpmedelssortiment blir det bättre priser 
för alla om kommunerna bestämmer att köpa de produkterna via Hjälpmedel Västerbotten även de 
gånger produkterna inte förskrivs som personligt hjälpmedel.

 Eldriven rullstol – Blanketter Särskilt Hjälpmedelsbeslut samt Utprovningsunderlag.
Det har framförts önskemål om att dessa blanketter bör slås ihop. En del frågor i 
utprovningsunderlag är i princip samma som i SHB. Vilka synpunkter har ni kring detta?

Skellefteå: Det finns i Skellefteå en grupp som jobbar med processen eldrivna rullstolar, de är positiva till
diskussion och samarbete kring detta. Representanter i gruppen är bl.a. Jenny Åström, Catrin Lundmark, 
Marlene Erixon.
Habilitering: Bra att inte behöva fylla i alla detaljer, mått etc, innan beslut, men man upplever att frågor 
från SHB kommer tillbaks i utprovningsunderlaget. Inom habiliteringen brukar man, när man fått tillstykt,
ha en träff med hjälpmedelskonsulent och ibland tekniker. Då fyller man tillsammans i delen om 
funktionskrav. I enstaka fall när det varit mycket brådskande har man tittat på vad som finns i lager och 
om något av det kan fungera. 
Nordmaling: Håller med om att det är likartade frågor i de två blanketterna. Vore bra att stryka en del 
frågor i utprovningsunderlaget som redan funnits med i SHB. 
Umeå: Föreslår att det skulle vara ett dokument, men med två delar (där första delen behövs för beslut). I 
de fall när det är solklart att det kommer att bli tillstyrkt skulle det var bra att kunna göra båda delarna 
direkt. När det är tveksamt skulle man kunna vänta med att fylla i andra delen som är underlag för 
utprovning. 

Slutsatsen blev att HMV ska göra ett förslag på en ny sammanslagen blankett, med två delar (där första 
delen behövs för beslut). KoLa-medlemmarna får sedan titta på det och komma med synpunkter innan det 
beslutas om förändring. 

En synpunkt kom från Umeå kommun kring blankett medicinskt underlag:
Det vore bättre att frågan ”Anser du att utprovningsprocessen ska gå vidare?” till läkaren skulle lyda 
”Anser du att det är lämpligt att personen framför eldriven rullstol?”. Då skulle blanketten även kunna 
användas i de fall när personen sedan tidigare har en eldriven rullstol, men har fått förändrade medicinska
förutsättningar. Det vore också bra om det fanns någonstans i medicinskt underlag där läkare kan ange 
om det finns någon hindrande problematik alkohol/droger etc.
Fråga från Umeå kommun inför ny upphandling eldrivna rullstolar: Kommer alkolås att komma med i 
upphandling? Svaret på det blev nej, om det finns sådana problem anses det inte lämpligt att förskriva 
eldriven rullstol. 

Hjälpmedelsriktlinjer

 Information om försäkringar
Eva har gjort en fördjupad undersökning med VLL-jurist och andra län. Sjukvårdshuvudmannen lånar ut 
hjälpmedlet, men det är formellt landstingets som äger hjälpmedlet och i förekommande fall kommunen
som hyr det. Förskrivare ska informera brukaren eller målsman om att man kan bli ersättningsskyldig om 
man missköter hjälpmedlet. Det ska journalföras att man gett informationen. 

Många landsting rekommenderar att man försäkrar eldriven rullstol som en moped. Viktigast se över att 
hemförsäkring täcker ifall man skadar annan person. Även viktigt att informera om försäkringar när det 
gäller hjälpmedel som är lätta att tappa bort eller är stöldbegärliga, t.ex. pekplattor, bärbara datorer. 
Ett tillägg är gjort i hjälpmedelshandboken i information om försäkringar. 
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Habilitering fråga: Kan vi kräva att de ska ha försäkring? Svar nej, man kan inte kräva det, men man är 
skyldig att ge information om att det är bra om man skulle bli ersättningsskyldig

Övrigt: Varje kommun avgör ifall kommunen ska stå för personens självrisk i försäkringen när något 
händer. 

En enkel folder om försäkring efterfrågas, speciellt kring eldrivna rullstolar. Vore bra att ha något att 
lämna ut till brukaren. 

Vårdarmanövrerad eldriven rullstol: brukaren bör ha försäkring, men om det är personalstödjande 
hjälpmedel ska vårdgivaren stå för försäkring. 
Länk till text i hjälpmedelshandboken: http://www.hjalpmedelshandboken.vll.se/default.aspx?id=7225

 Sammanställning av enkät om egenavgifter och egenansvar

Eva gick igenom svaren på enkäten som skickats ut. Det hade kommit in svar från de flesta kommuner 
trots kort varsel.  Deltagarna på mötet har fått sammanställningen via e-post och ska till nästa möte 
fundera om det är något som behöver diskuteras eller ändras för respektive kommun.

Sammanfattningsvis kan man säga att det ser mycket skiftande ut i olika kommuner. Vissa, bl.a. Skellefteå 
och Umeå kommun, har följt landstingets beslut rakt av och andra kommuner har följt delar av 
landstingets beslut. 

Kommentar Umeå kommun, Lisa: Vore enkelt om alla följde landstingets beslut. 
Kommentar HMV Eva och Kajsa: I nuläget ligger produkter kvar beställningsbara i Sesam ifall någon 
kommun har det kvar förskrivningsbart, men man ska ju inte beställa om det är egenansvar i den 
verksamhet man arbetar. 

Information

 Hjälpmedelsråd
Hjälpmedelsrådet ska förändras och ha representanter från fler kommuner. Den 25 september ska det 
vara en träff med alla socialchefer som Region Västerbotten håller i. Där tas frågan upp om hur 
Hjälpmedelsrådet ska se ut och fungera framöver. 

 Riksavtal
Det ska vara en träff mellan primärvården och socialchefer kring hur riksavtalet ska fungera för besökare i 
Västerbotten. Eva Galin ska kolla upp hur övriga län gör kring riksavtalet kontra nya patientlagen. 

 ”Förkommet hjälpmedel” - rutin och blankett är på gång. 
Rutinen kommer att ligga i hjälpmedelshandboken och blanketten i blankettstället på HMV hemsida. 

Övriga frågor

 Förskrivning från vårdenhet på sjukhus – debitering på hälsocentral (Carina W, Backens hc)
Man upplever problem med att hälsocentralen ibland debiteras för hjälpmedel utan kontakt, när 
vårdenhet på sjukhus förskriver ett hjälpmedel. 
Diskussion kring detta: Problemets ursprung är att vissa vårdenheter inte har någon egen 
hjälpmedelsbudget. T.ex. psykiatrin behåller förskrivaransvaret men sätter hälsocentral som betalare 
eftersom man inte har någon egen budget. Norsjö och Skellefteå kommun känner igen problemen när det 
gäller sådant som Viol/AHS förskriver, där läggs respektive kommun som betalare eftersom Viol/AHS inte 
har någon egen hjälpmedelsbudget. I Umeå blir det inte så eftersom AHS-Umeå egen hjälpmedelsbudget. 
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Slutsatsen blev att det inte är bra när det blir så här och att det behöver lyftas uppåt i de fall man 
upptäcker problemet.
När själva förskrivaransvaret ska tas över (och inte bara betalning för hjälpmedlet) ska det alltid 
rapporteras över personligen till den förskrivare som ska ta över. 

 Specialanpassade produkter som inte går att återställa
Kajsa informerade kring hjälpmedel som hyrs och specialanpassas. Hjälpmedel Västerbotten har laglig rätt 
att efter återlämning återställa dem till originalskick i de fall det går, men ibland är det inte möjligt. 

Om ett hjälpmedel specialanpassas på ett sådant sätt att det inte blir möjligt att återanvända det ska den 
som hyrt hjälpmedlet ta hela kostnaden även om behovet av hjälpmedlet upphör innan det är avskrivet. 
Det finns det tre modeller för betalning, man kommer överens om vilken:

1. Förkortad hyresperiod med högre månadskostnad.
2. Fortsatt hyresperiod med vanlig månadskostnad.
3. Att man köper ut hela hjälpmedlet på en gång. 

HMV kommer i de enskilda fallen ta upp detta med förskrivaren i samband med specialanpassning där det 
inte kommer att gå att återställa produkten till originalskick. Detta kommer också att tas också upp på 
utbildningar för förskrivare i höst om specialanpassning. 

KoLa-mötet önskar man på Hjälpmedelrådet tar upp som en fråga ifall man kan bestämma generellt att en 
viss kommun ska använda en av betalningsmodellerna. 

Nästa KoLa-möte är den 13 november kl. 9-11




