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 Genomgång av föregående mötesprotokoll 

 Förtydligande: Deltagare önskade förtydligande av begreppet SORTIMENT. Eva Galin 
och Peter Rönnholm informerade om att begreppet som används nu är sortiment. Där 
ingår lagervara och beställningsvara.  Begreppet ”Grundsortiment” finns kvar i handboken 
pga att den är underlag för handboksutbildningen. Eva kommer att få ett uppdrag av 
Nämnden för funktionshinder och habilitering att revidera Västerbottens hjälpmedelspolicy 
och i samband med detta kommer även hjälpmedelshandboken att uppdateras. Tanken är 
då att vi bildar en grupp som jobbar med detta med representation från kommuner och 
landsting.

 I inbjudan till mötet fanns följande frågeställningar:

Ang Särskilda hjälpmedelsbeslut

 Hur gör ni när brukarens behov av hjälpmedel inte kan tillgodoses med hjälpmedel som finns i 
sortiment? (konsultation, beställning mm)

 Vad behöver ni för stöd i handbok/praxis (eller annat) för att kunna göra en förskrivning?

 Vem eller vilka tar beslut om att gå utanför sortiment?

 Hur ska vi göra för att få förutsättningar för jämlikhet i hjälpmedelsförsörjning för brukarna i länet? 

Nordmaling: Har egen grupp i kommunen som beslutar, och tar kontakt med HMV. Förskrivaren 
tar stort ansvar.

Umeå HSIH: Skickar blankett till HMV, har hjälpmedelssamordnare. Saknat tydligare 
beslutsordning. Nu förändrat till ett system med grupp av förskrivare som diskuterar ärenden 
tillsammans med hjälpmedelssamordnare och hjälpmedelskonsulent.

Robertsfors: En beslutsfattare i kommunen. Inte optimalt. Rådgivning från HMV.

Skellefteå kommun: Från rådgivande grupp till Rehabchef för beslut.

Psykiatrin: Särskilt beslut endast aktuellt för produkten Handifon.

Lycksele: Förskrivare kontaktar konsulent, chef beslutar, ej så ofta förekommande.

Backen HC: Kontakt tas med konsulent.

Umeå HSIH: Önskar likhet inom länet, vill ha gemensam grupp för länet så att det tas likadana 
beslut i hela länet.
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Skellefteå kommun: Ekonomiskt ansvarig lyfter principer till Hjälpmedelsrådet. Exempel på nytt 
område som är aktuellt är medicinpåminnare. Berör även psykiatrin mycket.

Eva Galin: Viktigt att påminna om att det handlar om funktionshinderspolitik ffa när det gäller 
likhet för alla medborgare i Västerbotten. 
Hur vill ni ha det? Vill ni fatta egna beslut genom hela kedjan? Vill ni ha stöd i beslutsfattandet? Vi 
erbjuder oss att ta emot SHB från er för om ni så önskar, vi kan då lämna en rekommendation till 
er, som underlag för ert egna ekonomiska beslut. 

Fråga om ansvar för uppföljning av hjälpmedel som förskrivits av annan person. 

Beslutas att HMV erbjuder sig att fortsättningsvis ta emot SHB för att ta emot för 
rekommendation, för de kunder som så önskar. Beslut fattas varje vecka. Databas SHB kan nu 
endast ses av VLL, önskvärt att kommunerna kan ta del av sammanställningarna. 

Hur tas erfarenheter från beslutsgruppen till vara? Rekommendationerna resulterar ofta i 
sortimentsförändringar och policy-handboksförändringar.

Att nyttja beslutsgruppen är kostnadsfritt. Kostnad tas ut för hjälpmedelskonsulents handläggning. 
Det är viktigt att underlagen för konsultation är genomarbetade och väl beskriver 
förutsättningarna så att ärendet kan handläggas effektivt.

 Hjälpmedelsråd i ny tappning. Peter informerar.
Under pågående avtalstid har det varit en återkommande diskussion i nuvarande hjälpmedelsråd 
om hur/vad som ska upp på KoLa-möte resp hjälpmedelsråd. Upplevelsen är att det finns en 
otydlighet i uppdraget och en osäkerhet beträffande befogenhet. Därför behöver vi ändra 
upplägget för KoLa-möten, tanken är att dessa ska vara praktiska och beredande till 
hjälpmedelsrådet med en representant från varje kommun och HabC. Det har också känts viktigt 
att bli mer beslutsmässiga i hjälpmedelsrådet, därför behöver vi få in samtliga kommuner där. 
Detta innebär att varje kommun behöver utse någon beslutsmässig person att medverka på 
hjälpmedelsrådet. Vi avser att ha ett möte/termin. Inbjudan skickas till samtliga socialchefer. 
Kommuner kan också avstå medverkan i hjälpmedelsrådet.

 Fråga från psykiatrin ang när egenavgifter på kedjetäcken skickas ut.
En avvikelse i Sesam har identifierats och är nu tillrättad. 

 Toalettstolsarmstöd Flush: Efter mötet i KoLa har leverantören av Flush fått 
leveransproblem så för närvarande är det ej aktuellt för förskrivare att motivera varför man 
inte vill förskriva dessa armstöd. Information finns i Sesam.

 Info om appar av hjälpmedelskonsulent Signe Rejdvik. 
Signe beskriver erfarenheter av användande av appar som komplement till eller ersättning av 
hjälpmedelsprodukter. Appar som används som samtalshjälpmedel kan förskrivas installerade på 
en ”låst” surfplatta. Det går även att förskriva appar till brukarens egen surfplatta/mobiltelefon, på 
samma sätt som vissa programvaror förskrivs till egen dator, och förskrivaren kan få stöd i att 
välja lämpliga appar samt installera och anpassa dessa och få utbildning av brukarens nätverk.

För läs- och skrivstöd finns bra billiga appar som är egenansvar, dessa visar 
hjälpmedelskonsulent och IT-pedagog i samband med utprovningar och kan även hjälpa till med 
installation och anpassning på brukarens egen telefon/surfplatta. 

I nuläget behövs SHB för appar och surfplattor.

Ofta behövs utbildningsinsatser till förskrivaren och brukaren/närstående för att optimera 
användningen av appar.

Det går även att göra anpassningar för att kompensera för synnedsättning, förenkla hanteringen 
kognitivt eller kompensera för rörelsehinder. Det är t ex möjligt att styra sin smartphone från 
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elrullstolen med hjälp av det styrsätt man valt till den (t ex joystick) för brukare som har svårt att 
peka direkt på pekskärmen.

Förskrivning av plattor och appar ökar och det är i dagsläget vanligare med rådgivning om appar 
än om traditionella samtalshjälpmedel.

Kommunikationsteamet erbjuder kurser, både bred introduktion till appar och plattor som 
hjälpmedel och fördjupade workshops inom specifika områden. Planerade kurser finns i 
kalendern på hemsidan, andra kurser kan också utformas på begäran.

Förskrivning har främst skett av appar som samtalshjälpmedel men det sker utveckling av appar 
för kognitivt stöd och omgivningskontroll på marknaden. 

 Fråga om ansvar för uppföljning av hjälpmedel som förskrivits av annan person. 
I de fall där hjälpmedel har förskrivits av annan person ska kontakt tas med ny förskrivare för 
överrapportering om man vill överlämna ansvaret till ny förskrivare. När det gäller uppföljning ska 
förskrivaren alltid göra en bedömning om fortsatt uppföljning behövs eller om ärendet kan 
avslutas. Modell som stöd för denna bedömning återfinns i handboken.

 Riksavtalet: 
Umeå kommuns tolkning: De hänvisar till aktuell hälsocentral, (som inte får göra hembesök), som 
hänvisar tillbaka till kommunen som i sin tur hänvisar till HMV. Oklarheterna måste lyftas till högre 
instans. 
Peter får i uppdrag att kontakta Anders Östblom, primärvårdsstaben för klargörande. Efter mötet 
har frågan skickats vidare till VO-chef för medicin, Jennie Liling Ståhl och till Karin Ahnqvist chef 
för staben för utveckling och planering. Därefter har frågan vidare handlagts av 
Länssamordninggruppen. Ett förtydligande kommer att presenteras under hösten.

 Vad säger den nya patientlagen om hjälpmedel?
F: Får patienten större valmöjligheter när det gäller att välja hjälpmedel från den 1 januari 2015? 
S: Det blir tydligare att den enskilde har möjligheter att välja hjälpmedel när det finns olika 
hjälpmedel tillgängliga inom det egna landstingets och den egna kommunens 
hjälpmedelssortiment.
En patient ska ges möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar, om det med 
hänsyn till hans eller hennes behov och till kostnaderna för hjälpmedlet framstår som befogat.

F: Vilket landsting har det finansiella ansvaret för hjälpmedel för patienter som vistas i andra 
landsting? 
S: I riksavtalet för utomlänsvård finns bestämmelser om när en patients hemlandsting ersätter 
andra landsting som förskriver och utlämnar hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning. 
Avsikten med bestämmelsen i riksavtalet är att underlätta för personer med funktionsnedsättning 
att få sina behov av olika hjälpmedel tillgodosedda för att kunna leva ett normalt liv även vid 
besök i andra landsting. 

 Ur Information om patientlagen (2014:821) SKL-cirkulär

”När det gäller landstingets skyldighet att ge patienten möjlighet att välja hjälpmedel följer det av 3 
b § första stycket HSL att denna möjlighet enbart gäller dem som är bosatta i eller som är 
kvarskrivna och stadigvarande vistas inom landstinget.

Kommunens skyldighet att erbjuda patienten möjlighet att välja hjälpmedel gäller enbart patienter 
som omfattas av kommunens ansvar enligt 18 b § första eller andra stycket HSL.”

Kommande mötestider
15 september 9.00-11.30
13 november OBS! Nytt datum 9.00-11.30




