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Minnesanteckning 

Samverkansmöte om hjälpmedel 
Tid och plats 

Onsdagen den 17 september 2014 

Länsenheten särskilt stöd/funktionshinder, 

Köpmangatan 37, Luleå 

Närvarande 

SPF, Gunilla Bergstedt 

SPRF, Eivor Öhman 

SKPF, Majvor Hällström 

DHR, Margareta Lindblom 

Doris Lehto, HSO 

 

Liselotte Lundbäck, NLL  

Inger Karkiainen, NLL  

Marit Persson, NLL 

För kännedom 

SRF, Thomas Tillberg 

Gerd Rönnkvist, Hjärnkraft 

Laila Furskog 

 

Siv Nilsson, SPRF 

Lars Magnusson, SRF 

 

 

 

Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för 
personer med funktionsnedsättning 

Marit Persson informerar om arbetet med att se över Riktlinjerna för 

förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. Arbetet 

görs i en arbetsgrupp med representanter från kommunerna och landstinget. 

Uppdragets innehåll inför 2015 är att minska antalet dokument. Riktlinjerna 

kommer att innehålla tre dokument: 

1. Förskrivningsrätt, kriterier för förskrivning, gränsdragning 

kommun-landsting, avgränsning till egenansvar samt information 

om egenavgifter. 

2. Bilaga med översikt över gränsdragningen mellan kommun och 

landsting. 

3. Generella riktlinjer 

För dokument 1 ovan pågår översynen. Förslagen som i dagsläget endast 

innehåller förtydliganden kommer att överlämnas för beslut i 

landstingsstyrelsen och motsvarande beslutsnivå hos kommunerna. 

Hjälpmedelspolicyn som är gemensam för kommunerna och landstinget 

redigeras i texten för beslut i landstingsfullmäktige och motsvarande 

beslutsnivå hos kommunerna. Redigeringen av texten görs med anledning av 

landstingets arbete med dokumentstyrning. De delar i nuvarande 

hjälpmedelspolicy som ska beslutas av landstingsstyrelsen överförs till de 

generella riktlinjerna för förskrivning av hjälpmedel. 
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Pågående och kommande upphandlingar 
Länsservicen informerar om upphandlingar.  

4. De upphandlingar som är genomförda och klara är:  

- cyklar och vagnar, började gälla 1 juni 2014 

- hygien började gälla 1 september 2014 

- ramper börjar gälla 1 november 2015 

5. Upphandlingar på gång: 

- gånghjälpmedel 

- lyftar 

- sängar 

- arbetsstolar 

- datorbaserade synhjälpmedel 

6. Kommande upphandlingar ska påbörjas: 

- Madrasser (antidecubitusmadrasser) 

- Sittdynor till rullstol 

Länsservice tar gärna in synpunkter angående kommande upphandlingar. 

Skicka in bifogad enkät. 

Redovisning av organisationernas 
synpunkter på utskickad enkät 

Inga synpunkter på gällande sortiment har inkommit sedan föregående möte.  

Övriga frågor 

 Handikapporganisationerna framför önskemål om att representanter 

från Syn- och hörselenheten deltar på Samverkansmöten för 

hjälpmedel. Liselotte Lundbäck kommer att kontakta enheten. 

Uppdatering av deltagare i samvekansgruppen 
Hjälpmedelskonsulenterna önskar att ni meddelar vilka personer som ska 

delta i gruppen och om ni har någon ersättare. Uppge mailadress eller 

postadress. 

 

 

 

 

. 

 

 

Nästa möte 
Nästa möte blir onsdagen den 8 oktober kl 13.00-15.00. 

Köpmangatan 37 i Luleå. 
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Bilaga:  

Samverkansmöten om hjälpmedel 

Syfte 

Syftet med samverkansmötena är utbyte av information och möjlighet för 

organisationerna att lämna synpunkter på landstingets riktlinjer för 

hjälpmedelsverksamheten och upphandling av hjälpmedel. De synpunkter 

organisationerna lämnar ska tydligt framgå i den fortsatta beredningen. 

Möten 

Möten inplaneras i överensstämmelse med landstingets beslutsprocess, d v s 

ett möte på våren inför landstingsfullmäktige i juni och två möten på hösten 

inför sista landstingsfullmäktige och landstingsstyrelse för året. Dessutom 

kan ytterligare möten ske vid behov. 

Mötenas innehåll 

Möten ska innehålla följande: 

1 Riktlinjer för hjälpmedelsverksamheten. 

2 Pågående och kommande upphandlingar. 

3 Redovisning av organisationernas synpunkter på utskickad enkät. 

4 Övriga frågor. 

Deltagare 

Landstingets hjälpmedelskonsulenter samt representanter från handikapp- 

och pensionärsorganisationer i Norrbotten 

Minnesanteckningar 

I de minnesanteckningar som förs vid mötena ska organisationernas 

synpunkter framgå. Minnesanteckningarna läggs ut på webben på adress: 

www.nll.se/A-Ö/Hjälpmedelsportal. 

  

http://www.nll.se/A-Ö/Hjälpmedelsportal
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Enkät Hjälpmedel, gäller för: 

 

___________________________________________ 

 

Synpunkter lämnade från (organisation): 

 

___________________________________________ 

 

1. Viktiga funktioner som efterfrågas på 
hjälpmedlet: 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

2. Synpunkter på handhavande, rengöring av 
hjälpmedlet: 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

3. Synpunkter på brukarinformation/ 
bruksanvisning: 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________



2014 

 

4. Förändrings/förbättringsförslag: 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

5. Övriga synpunkter: 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

Tack för dina synpunkter, tillsammans kan vi verka för 
ett bra sortiment av hjälpmedel i Norrbotten! 
 

 

 

Enkäten skickas till:  

 

Länsservice Hjälpmedel 

Att: Hjälpmedelkonsulenter 

Box 507 

961 28 Boden 

 

Eller via e-post till: 

inger.karkiainen@nll.se 

lena.nordgren.hansson@nll.se 
 

 

 

 

 

 


