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Hjälpmedel Västerbotten

Minnesanteckning KoLa-möte 2015-04-16

Deltagare:
Åsa Lindström, Britt-Marie Öbrell,, Mirja Klintefelt, Emma Bergström, Jenny Holmgren, Paula 
Frank, Maria Lind, Maria Nilsson, Monica Henriksson, Åsa Eklund, Marlene Erixon, 
Kristina Blomqvist, Eva Sjölund Mårtensson, Lena Grönlund, Janicke Stjärnlund, Carina 
Wållberg, Anne-Marie Estensen, Jill Eriksson, Sofia Eklund, Eva Elinge, Anne-Marie 
Persson, Marie Bergendorff

Från Hjälpmedel Västerbotten: Kajsa Arvidsson-Wallin, Eva Galin och
Peter Rönnholm.

 Vad händer när Hjälpmedel Västerbotten centraliserar sin verksamhet? 
Peter Rönnholm, verksamhetschef Hjälpmedel Västerbotten, beskriver vad som 
kommer att hända i verksamheten. Se separat presentation.
På frågor från Skellefteå svarar Peter att det kommer att finnas ett buffertförråd, 
tekniker och utprovningsrum även i fortsättningen. Det kommer inte att bli något 
utprovningsrum i Lycksele, eftersom efterfrågan varit låg.

 Nya lokaler i Umeå. HMV Umeå kommer att flytta och samla sin verksamhet till 
Mariehem. Ny byggnad kommer att bli fd Astras lokaler. Beräknad inflyttning för 
verkstad är januari 2016 och för övrig verksamhet, som i dag finns på Köksvägen, 
april 2016

 Kola-möten – förändring.
Kajsa ger en beskrivning av den ursprungliga tanken med KoLa-möten. När 
hemsjukvårdsreformen genomfördes kom det in många frågor från förskrivare ffa från 
kommunen till mötena. Mycket var nytt och många frågetecken behövde rätas ut. I 
dag kommer det inte in så många frågeställningar. För att få mötena att fungera som 
det från början var tänkt – behöver vi minska på antalet deltagare för att få en mer 
opererande grupp.

En person från varje kommun och två till tre från landstingets olika 
verksamhetsområden.

HMV har för avsikt att även ha andra möten med förskrivare för att uppnå god 
samverkan. Ett förslag är ”öppna” dagar där alla förskrivare är välkomna att delta. Det 
kan ske via videomöte med olika teman som innehåll.

Övriga frågor

 Vem har/tar ansvar när förskrivna hjälpmedel inte återlämnas? 
HMV kan bistå med att skicka ut krav till brukaren när förskrivaren/kommunen trots 
skriftlig och muntlig uppmaning inte fått gehör för kravet att återlämna hjälpmedlet.

 Rutiner för elrullstolsförskrivning – hur går handläggningen till i HMV?
När ansvarig sjukvårdshuvudman har medgett förskrivning av eldriven rullstol så gör 
förskrivaren utprovning tillsammans med hjälpmedelskonsulent. Förskrivaren får den 
hjälp i den omfattning han/hon behöver i förskrivningsprocessen. I de fall eldriven 
rullstol ska anpassas/specialanpassas deltar även tekniker vid behov.
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 Kortidshyra av hjälpmedel – riksavtal
(Obs! Text nedan är uppdaterad efter utskick av minnesant. till KoLa-representanter)
Enligt centrala direktiv ska brukaren få låna hjälpmedel för korttidsbehov vid besök i 
landet. Kostnaderna tas av hemlandstinget på central nivå enligt information som 
framgår av riksavtalet. Västerbotten har ett regelverk där förskrivning av hjälpmedel 
till fritidsboende inte ingår i bidragssystemet. Frågan är lyft till hjälpmedelsrådet 
huruvida ADL-hjälpmedel ska kunna förskrivas till platser där man inte är 
mantalsskriven. Några nya beslut är ännu inte tagna. Frågan har också lyfts till SKL:s 
nya nätverk av hjälpmedelschefer. Frågan kring hur det ska fungera ska belysas där 
då det finns många olika uppdelningar av hjälpmedelsansvar runt i landet.

 Egenvårdsprodukter – Skellefteå. I samband med senaste förslaget kring hjälpmedel 
som föreslås bli egenansvar finns några produkter via butiken att tillgå även i 
Skellefteå.

 Arbetstekniska hjälpmedel – personalstödjande utrustning. Eva talar om att det finns 
ett dokument på HMV:s hemsida som stöd i tankarna när gränsdragningsproblem 
uppstår. Det finns även handledning i Hjälpmedelshandboken. På ”blankettstället” 
(HMV:s hemsida) finns en blankett som kan användas när en överenskommelse om 
anskaffande av hjälpmedel till en verksamhet görs av sakkunnig yrkesperson.

 Specialanpassade hjälpmedel – utbildning.
En utbildning är på gång från HMV. Inget datum är satt ännu.

 Särskilda hjälpmedelsbeslut 
Diskuterades hur man kan få en enhetlig bedömning över länet. I dag upplever 
förskrivare att det inte alltid tas beslut som överensstämmer med handbok och praxis. 
Före nästa möte så kommer Eva att skicka ut ett underlag om SHB till deltagarna. 
Tanken är att man på varje enhet diskuterar och skickar in förslag hur man ska gå 
vidare för att få en likartat bedömning i länet. Eva sammanställer förslagen och 
skickar sammanställningen före nästa möte.  Vid nästa möte tas ärendet upp för 
diskussion. HMV kan hantera SHB-ärenden som tidigare (före 
hemsjukvårdsreformen) om kunden önskar denna tjänst.

 Förskrivare påpekar att HMV:s kundtjänst tagit emot beställning av reparation från 
brukare. Kajsa kommer att ta upp detta med kundtjänst. Det är endast landstinget och 
Skellefteå kommun som har gett tillåtelse till sina brukare att själva få ringa och 
beställa reparation av HMV.

 På en fråga vad förskrivarna tycker om det nya nyhetsbrevet från HMV – så var det 
många som tyckte att den var rörig och att det inte gått att öppna den i webläsaren. 
Problemet kommer att vidarebefordras till ansvarig.

Nästa möte blir den 4 juni 2015.




