
























 PROTOKOLL 30 

  
  
 2021-11-26 t o m sid 36 

 
 

Organ Gemensam hjälpmedelsnämnd 

Plats Digitalt möte via Teams 

Tidpunkt Fredagen den 26 november 2021 

 
Ledamöter Barbro Larsson (C), Ordförande, Region Västmanland 

Kenneth Östberg (S), Region Västmanland 
Lina Eriksson (L), Region Västmanland 
Anna Nygren (M), Region Västmanland 
Monica Israelsson (SD), Region Västmanland 
Marie-Louise Söderström (C), Arboga 
Maria Lang Larsson (M), ersätter Niclas Bergström (S), Fagersta 
Örjan Andersson (S), Vice ordförande, Hallstahammar 
Linda Söder Jonsson (S), Kungsör 
Barbro Andersson (S), Köping 
Sickan Palm (KD), Sala, fr o m § 70 
Peter Svensson (L), ersätter Sickan Palm (KD), Sala t o m § 69, övrig tid ersättare 
Roger Ingvarsson (S), ersätter Soili Raja-Aho, Skinnskatteberg 
Inge Larsson (C), Surahammar, t o m § 68 
Magnus Johansson (S), Västerås 

  

Ersättare Karin Andersson (L), Region Västmanland 
Ellinor Westlund (C), Region Västmanland, fr o m § 67 
Per Blomström (SD), Region Västmanland 
Gun-Brith Rydén (KD), Region Västmanland 
Agneta Luttropp (MP), Västerås 

  

Övriga AnneChristine Ahl, verksamhetschef 
Liselotte Eriksson, hjälpmedelsstrateg 
Christina Ersson, mötessekreterare 

  
 

§ 63 Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

1. Den preliminära föredragningslistan fastställs med tillägg av ett nämndinitiativ 
från Anna Nygren (M). Nämndinitiativet redovisas i § 75 i protokollet. 

§ 64 Föregående protokoll 

Anmäls att protokoll från sammanträdet 2021-09-24 justerats i föreskriven ordning. 

§ 65 Justering 

Beslut 

1. Lina Eriksson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
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§ 66 Nästa sammanträde 

Beslut 

1. Nästa sammanträde ska äga rum fredagen den 25 februari 2022 kl 09.00. 
Arbetsutskottet får i uppdrag att bestämma om mötet ska äga rum fysiskt eller 
hållas digitalt. Nämnden informeras om detta i samband med kallelsen. 

§ 67 Information om Region Västmanlands digitala vårdmöten. 

Moon Carlbring, informationssäkerhetsstrateg - dataskyddsombud, informerar om 
GDPR, tredjelandsöverföring och datasäkerhet vid möten via exempelvis Teams.  

AnneChristine Ahl informerar om konsekvenserna för Hjälpmedelscentrum av 
lagstiftningen om digitalt dataskydd. Utveckling av rutiner för att säkerställa säker 
datahantering sker löpande. 

Nämnden diskuterar bland annat arbetet med datasäkerhet i länets kommuner och 
samarbete med regionen, komplexiteten kring datasäkerhet rörande medicinsk-
tekniska utrustningar samt problematiken när det gäller att nyttja ny digital teknik 
och samtidigt säkerställa säkerhet. 

Hjälpmedelsnämndens beslut enligt arbetsutskottets förslag 

1. Informationen noteras. 

§ 68 Muntlig information 

• AnneChristine Ahl informerar om aktuellt vid Hjälpmedelscentrum, bland annat 
om problem med leveranser av hjälpmedel på grund av pandemin. Proaktivt 
arbete pågår för att möta problematiken. 

• Hjälpmedelscentrum har besökt Västerås stads nämnd för funktionshindrade 
vilket var uppskattat. 

• Efter fyra års forskning har slutrapportering av HV3D-projektet genomförts, om 
hur man bäst implementerar välfärdsteknik i en organisation och vilka värden 
vad gäller exempelvis trygghet, aktivitet, självständighet, funktion, delaktighet, 
livskvalitet och välbefinnande dessa kan ge. Under konferensen visades en 
nygjord film om HMC och kognitiva hjälpmedel. 

• AnneChristine Ahl visar material från en kampanj för att höja medvetenheten 
om möjligheterna med hjälpmedel, bland annat i tidningar och på bussar. 

 

Beslut 

1. Informationen noteras. 

§ 69 Verksamhetsplan och budget 2022 

HMC210026 

 Utifrån dialog i strategiskt kundråd, tjänstemannaberedning och anvisningar ifrån 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har ett förslag till verksamhetsplan utarbetats. 

Verksamhetsplanen utgår från Hjälpmedelsnämndens viljeinriktning, regionplan och 
förvaltningsplan. Kundöverenskommelserna, det vill säga kundernas bedömning om 
hjälpmedelsbehov två år framåt, bildar underlag till budget. 
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AnneChristine Ahl går igenom förslaget till verksamhet och budget, samt redogör för 
budgetprocessen. Hjälpmedelscentrum höjer inte hyrespriserna 2022. Totalt 
beräknas intäkten till 145 mkr.  

Nämnden diskuterar bland annat förskrivarnas roll, befolkningens möjligheter att ta 
till sig ökad digitalisering och hur Hjälpmedelscentrum kan hjälpa till. 

Hjälpmedelsnämndens beslut enligt arbetsutskottets förslag 

1. Verksamhetsplan 2022 fastställs och överlämnas till huvudmännen. 

§ 70 Intern kontroll 2022 Hjälpmedelsnämnden 

HMC210027 

 I reglementet för intern kontroll anges att nämnderna årligen ska upprätta en särskild 
plan för granskning och uppföljning av den interna kontrollen. Förslag till intern 
kontrollplan för gemensam hjälpmedelsnämnd 2022 föreligger för beslut. 

AnneChristine Ahl går igenom förslaget till intern kontrollplan. 

Hjälpmedelsnämndens beslut enligt arbetsutskottets förslag 

1. Internkontrollplan 2022 fastställs och överlämnas till huvudmännen 

§ 71 Förslag på handboksförändringar inför 2022 

HMC210028 

 Hjälpmedelsstrateg Liselotte Eriksson redovisar förslag av förändringar av 
Hjälpmedelshandboken 2022. Hjälpmedelsrådet har diskuterat förslaget, och rådets 
synpunkter har beaktats. 

Förslag finns att ta in i sortiment: Madrass ska ingå vid förskrivning av vårdsäng till 
barn med motivering att möta nya säkerhetskrav enligt ny standard för barnsängar. 
Den nya standarden, EN 50637:2017, som träder i kraft 2020-09-01 har nya krav på 
stabilitet, klämrisk och barnets längd.  

Förslag att ta bort ur sortiment och övergår till egenansvar 2022. Omvärldsbevakning 
har genomförts och synpunkter har inhämtats från förskrivarrådet. Strategiskt 
kundråd har en samsyn till förslaget 

• Cylinderkudde – låg förskrivning. Andra lösningar används i första hand 

• Antihalk på rulle - Många verksamheter köper redan idag in dessa själva och 
olika varianter på antihalk finns i daglig varuhandel 

• Manuellt sängryggstöd - svårt att hantera för patient som måste kliva ur säng 
för att justera stödet och stödet ger en mindre bra sittställning i sängen 

• Hygienpall Stapel – Låg användning. Låga små pallar finns i dagligvaruhandeln 

• Knappknäppare – Låg förskrivning, finns på Varsam 

• Nagelfil på sugplatta - Låg förskrivning, finns på Varsam 

• Schamponeringsstöd - Låg förskrivning. 
 

Nämnden diskuterar bland annat vad som händer med produkter som tas bort ur 
förskrivarsortimentet, olika madrasser till barnsängar och möjligheten att 
rekonditionera dem samt vikten av Hjälpmedelsrådets arbete. 
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Hjälpmedelsnämndens beslut enligt arbetsutskottets förslag 

1. Nämnden godkänner redovisade handboksändringar och utbudsbegränsningar. 

§ 72 TENS 

HMC210020 

Vid Hjälpmedelsnämndens sammanträde 2021-02-26 § 18 beslutades att TENS ska 
vara kostnadsfritt lån fram till den dag ungdomen fyller 20 år och att TENS-plattorna 
ska fortsatt vara ett egenansvar.  

Nämnden har uppdragit till verksamhetschefen vid nämndens sammanträde  
2021-02-26 § 18 att utreda behovet för vuxna och en utredning presenterades för 
nämnden 2021-05-28 med förslag om möjlighet till förlängning av lånetid efter 
samtal mellan förskrivare och hjälpmedelskonsulent i väntan på operation eller vid 
vård i livets slutskede.  

En ytterligare utredning genomfördes för att bedöma behov och beräkna 
kostnadsökning för lån av TENS utan egenavgift för patienter med långvarig smärta 
utan tidsbegränsning.  

Vid Hjälpmedelsnämndens sammanträde 2021-09-24 § 49 presenterades 
utredningen och förslag till beslut. 

Utredningen visar att 20 – 40 % av förskrivningarna sker till patient med långvarig 
smärta, andelen nyinköp ökar med 10–20 % och att intäkter för sålda TENS-apparater 
minskar. Totalt ökar kostnaderna med 600 – 850 tkr/år.  

Följande två förslag till beslut presenterades vid nämndens sammanträde 2021-09-24 
§ 49: 

Alternativ 1: Nuvarande regelverk kompletteras med att förlängning av lånetid i 
väntan på operation eller vid vård i livets slutskede kan ske efter samråd med 
hjälpmedelskonsulent.  

Alternativ 2: Nuvarande regelverk kompletteras med att förskrivning till vuxna med 
långvarig smärta (mer än 3 månader) kan ske utan tidsbegränsning. 

Nämnden diskuterar bland annat den samhällsekonomiska vinst som uppkommer om 
förskrivning sker vid långvarig smärta, hur länge patienter använder sin TENS-
apparat, vikten av att utvärdera det beslut som nämnden kommer att fatta, 
kvaliteten på de TENS-apparater som finns i handeln jämfört med de som förskrivs 
samt kostnaden för att köpa den TENS-apparat som man fått förskriven.  

Efter diskussion tas beslut. 

I ärendet yrkar 

Anna Nygren (M) med flera yrkar bifall till alternativ 1. 

Lina Eriksson (L) med flera yrkar bifall till alternativ 2. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att nämnden 
beslutar enligt alternativ 2. 
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Omröstning begärs. 

Ordföranden föreslår följande omröstningsordning: Omröstningen sker genom att 
den som röstar på ett förslag använder funktionen "räck upp handen" i Teams när 
ordförande frågar om stöd för detta förslag. Nämnden godkänner ordningen. 

Omröstningsresultat 

Bilaga 1 Efter avslutad omröstning konstaterar ordföranden att 4 ledamöter röstat på 
alternativ 1 och 9 ledamöter röstat på alternativ 2, samt att 2 ledamöter är 
frånvarande. Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt alternativ 2. 

Hjälpmedelsnämndens beslut 

1. Nuvarande regelverk kompletteras med att förskrivning till vuxna med långvarig 
smärta (mer än 3 månader) kan ske utan tidsbegränsning. 

Reservation 

Anna Nygren (M) och Monica Israelsson (SD) reserverar sig till förmån för alternativ 
1. 

§ 73 Översyn Hantering av diabeteshjälpmedel 

HMC210029 

 Sammanfattning: 2014 uppdrogs HMC att köpa in och lagerhålla insulinpumpar. De 
infördes som hyreshjälpmedel för att kunna återanvändas. Upphandling och 
hantering av annan medicinteknisk utrustning inkl. förbrukningsartiklar kvarstod på 
klinik. HMC utökade 2018 resurserna till följd av svårigheter som inrapporterades till 
HMC från förskrivarna och hjälpmedelskonsulenttid avsattes för att stödja 
förskrivarna med information och instruktion. 

Idag innehåller diabeteshjälpmedlen komponenter som kräver att kompetensen 
utökas med både IT, medicinsk teknik-/hjälpmedel, ekonomisk och juridisk 
kompetens. Detta liknar utvecklingen för flera medicinska behandlingshjälpmedel. 
HMC:s bedömning är att behoven kommer att öka.  

Både IT- och diabetesprofessionerna inom Region Västmanland påtalar att det saknas 
nationell tydlighet kring användande av olika digitala molntjänster och hur man ska 
lösa problematiken kring molntjänster som tillhandahålls av tredje land (amerikansk 
plattform). Detta är ett problem för diabetesteamen som är beroende av data från 
dessa för att kunna ge korrekta behandlingsråd. Upphandlingsjurister, IT-direktörer 
inom regionerna och SKR diskuterar frågan. Inom regionen har arbete med moln-
tjänster påbörjats. 

Nuvarande organisation, som inte är sammanhållen, skapar problem med kvalitets-
säkring och spårbarhet av insulinpumpar och andra diabeteshjälpmedel, ekonomisk 
uppföljning utifrån ett helhetsgrepp, oklara roller, brist på kompetens om aktuella 
lagar, rutiner och i viss mån avsaknad av rutiner samt svårighet med kommunikation.  

Utredningen föreslår att RV skapar en sammanhållen organisation under ett gemen-
samt förvaltningsobjekt utifrån Västra Götaland och Jönköpings modeller. Med ett 
gemensamt förvaltningsobjekt för diabeteshjälpmedel kan område diabeteshjälp-
medel resurssättas rätt och förtydliga vem som har vilken roll. En viktig del i en sådan 
organisation är att skapa en tjänst för strategisk samordning 
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Rapportens förslag att Hjälpmedelscentrum övertar en större del av hanteringen av 
diabeteshjälpmedel i ett införandeprojekt har godkänts av Hälso-och 
sjukvårdsförvaltningen, Hälso-och sjukvårdsförvaltningens samråd och hälso-och 
sjukvårdsdirektör Håkan Wittgren. 

Hjälpmedelsnämndens beslut enligt arbetsutskottets förslag 

1. Hjälpmedelscentrum får i uppdrag att starta ett införandeprojekt med två 
projektledare. 

2. Införandeprojektet finansieras med resultatreglerade medel år 2022 med  
701 725 kr och år 2023 med 401 725 kr. 

3. Beslut om överförande av hantering av diabeteshjälpmedel sker vid 
Hjälpmedelsnämndens sammanträde i november 2022 

4. Begäran om att få ianspråkta resultatreglerade medel för införandeprojektet 
lämnas till regionstyrelsen. 

§ 74 Anmälningsärenden 

 a) Minnesanteckningar Strategiskt kundråd 2021-10-22 
 

 b) Minnesanteckningar Hjälpmedelsrådet 2021-10-27 
 

 c) Minnesanteckningar Tjänstemannaberedningen 2021-10-29 
 

 d) Beslut enligt delegation 
 

 e) Protokoll från hjälpmedelsnämndens arbetsutskott 2021-11-09 

 beslutar enligt beredningsorganets förslag 

1. Anmälningsärendena läggs till handlingarna. 

§ 75 Nämndinitiativ om utvärdering av överförandet av medicinska hjälpmedel till 
Hjälpmedelscentrum 

HMC21XXXX 
 

Bilaga 2 Anna Nygren (M) lämnar nämndinitiativ om utvärdering av överförandet av 
medicinska hjälpmedel till Hjälpmedelscentrum enligt bilaga. 

Hjälpmedelsnämndens beslut 

1. Verksamhetschefen får i uppdrag att bereda frågan och återkomma med förslag 
till vidare hantering. 

§ 76 Övriga frågor 

Ordförande informerar om en föreläsning om inlärning och motoriska hjälpmedel 
som arrangeras av Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU, och 
Studieförbundet Vuxenskolan, och äger rum den 8 december kl. 17.30. 

§ 77 Julhälsning 

Ordföranden önskar nämnden god jul och trevlig nyårshelg och framför en 
förhoppning om att pandemin inte ska stå i vägen för firande och avkoppling. 
Nämnden önskar ordförande detsamma. 
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Vid protokollet 

 

Christina Ersson, mötessekreterare 

 

Justerat 2021-12- 

 

Barbro Larsson Lina Eriksson 
Ordförande Justerare 

 


