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Anna Fredriksson, Linnea Sandström, Elin Trygg, Jan-Erik Björnberg, Kajsa Arvidsson-Vallin, 
Eva Galin

Sekreterare: Maria Lindholm

Mötets innehåll:  

 Genomgång av föregående minnesanteckningar

 Hjälpmedelsverksamhet
Nedanstående två frågeställningar skickades till deltagarna innan mötet för synpunkter. 

Kostnad för reparation av punktering på eldrivna rullstolar. Hur ställer ni er till att brukaren 
själv ska stå för den kostnaden?
- Ett antal förslag till alternativt egenansvar diskuterades. Deltagarna var dock eniga om att det 
nuvarande systemet är så vedertaget och i de flesta fall tillräckligt väl fungerande, att det inte 
finns någon anledning att förändra systemet.
Enighet i gruppen om att brukare som behöver ha punktering lagad måste få tydlig information 
om kostnaden för detta, dels vid förskrivning (av förskrivaren), dels i samband med beställning 
av reparation (av HMV-personal). 
Enighet även om att brukaren ska uppmanas att själv/ med hjälp beställa reparationen hos 
kundtjänst 090-785 70 40. Förskrivare ska inte lägga arbetsorder för denna åtgärd.

Hjälpmedel för föräldrar som har ett funktionshinder. Vad kan det vara? Hur ska vi kunna
förtydliga riktlinjerna i hjälpmedelshandboken? Idag finns följande korta bedömningsgrund i 
handboken: 
”Föräldrar med funktionsnedsättning
Hjälpmedel kan förskrivas till förälder med funktionsnedsättningar för att kunna sköta sitt 
småbarn”
- En arbetsgrupp bildades för att diskutera frågorna närmare. Deltagare: Elin Trygg, Lisa 
Andersson, Eva Galin.   
Avdelningschef Kajsa Arvidsson-Vallin informerade om ett projekt om att vara förälder och 
ryggmärgskadad, ”Mamma, pappa, lam”. Hemsida och informationsbroschyr med tips finns.      

 Hjälpmedelsriktlinjer
Sammanställning av enkät om egenavgifter och egenansvar har kompletterats, den skickas 
som bilaga till dem som var med på KoLa-mötet. Verksamhetschef Peter Rönnholm kommer att 
informera Region Västerbotten om resultatet.

 Information
Broschyr – Försäkringar
Informationsblad om försäkringar riktat till brukare finns för utskrift på hemsidan.
Direktlänk: http://www.vll.se/default.aspx?id=76384
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Planering av utbildningar från HMV
Information från aktivitetssamordnare Maria Lindholm om att planering av 2016 års 
utbildningar/aktiviteter pågår. Ambitionen är att öka utbudet av grund-/basutbildningar inom 
HMVs kompetensområden, och att till årsskiftet ha de flesta planerade aktiviteterna utlagda i 
kalendern. Synpunkter och idéer mottages tacksamt!

Lokalt Sesamstöd – förändring i förvaltning
Höstens planerade träffar för förskrivare som fungerat som Sesamstöd gentemot sina kollegor, 
har ställts in pga förändringar dels inom landstingets IT-avdelning, dels med HMVs interna 
Sesamarbete. HMV återkommer med information hur det fortsatta arbetet ska se ut.

Tips om rapporter kring tyngdtäcken
HMVs kognitionsteam har sammanställt lästips om evidens för att använda tyngdprodukter. 
Dokumentet finns på sidan hjälpmedelssortiment – kognitivt stöd på HMVs hemsida:
http://www.vll.se/default.aspx?id=53169&refid=53170

Övriga frågor
Verksamhetsutvecklare Eva Galin informerade om att Region Västerbotten planerar en 
revidering av Hjälpmedelspolicy och Hjälpmedelshandbok. En projektplan är framtagen, 
Styrgrupp (politisk), projektledare och projektgrupp ska utses av LSG . Arbetet ska vara färdigt att 
tas i bruk 2017. Representanter från kommuner och berörda landstingsenheter kommer att delta i 
arbetet. 

Kajsa påminde om vikten av att en bra kontakt mellan HMV och förskrivare vid behov av 
”tekniskt utbyte”. Det är bra om förskrivaren kan meddela kundtjänst teknik/sektionsledare om 
det, när problem har uppstått som inte går att reparera, är ok att byta ut en produkt till en likadan. 
Om HMV snabbt behöver få tag på förskrivare för klarläggande så rekommenderas att använda 
e-post, vilket oftast fungerar bättre än att söka någon per telefon. 




