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Minnesanteckning 

Samverkansmöte om hjälpmedel 
Tid och plats 

Onsdagen den 8 oktober 2014 

Länsenheten särskilt stöd/funktionshinder, 

Köpmangatan 37, Luleå 

Närvarande 

SPF seniorer, Gunilla Bergstedt 

SKPF, Majvor Hällström 

SRF, Thomas Tillberg 

SPRF Siv Nilsson 

NEURO Doris Lehto 

SPRF Siv Nilsson, SPRF 

NHR Lars-Olov Olsson 

 

Liselotte Lundbäck, NLL  

Lena Nordgren Hansson NLL  

Marit Persson, NLL 

För kännedom 

Hjärnkraft Gerd Rönnkvist 

PRO Laila Furskog 

DHR, Margareta Lindblom 

SRF Lars Magnusson 

SPRF, Eivor Öhman 

SPFseniorer Lars Rydberg 

 

 

 

Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för 
personer med funktionsnedsättning 

Marit Persson informerar: 

Arbetsgruppens förslag till ändringar av Riktlinjer för förskrivning av 

hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning 2105 är nu klara. 

Dokumenten lämnas över för beslut i mitten av oktober 2014. De förslag 

som lämnas över för beslut innehåller: 

 Kompletteringar med kriterier för förskrivning av hjälpmedel för de 

produktundergrupper som har saknat kriterier. Förslagen innebär 

inga förändringar jämfört med idag. 

 Förtydliganden av kriterier för förskrivning för vissa 

produktundergrupper. Förslagen innebär inga förändringar jämfört 

med idag. 

 Förtydligande av egenansvar för vissa produktundergrupper. 

 Förtydligande av egenansvar för vissa konsumentprodukter.  

 Generella ändringar som t.ex. vårdcentral ändras till hälsocentral 

och sjukgymnast till sjukgymnast/fysioterapeut. 

 Justering av förskrivningsrätt för vissa produktundergrupper i syfte 

patientsäkerhet och bättre följsamhet mot vilken yrkeskategori 

patienten träffar i vården.  
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Handikapp- och pensionärsorganisationerna har inget att invända mot 

förslagen.  

Önskemål om att få ta del av förändringarna skriftligt framkommer vid 

mötet. När besluten är fattade är det möjligt för representanterna från 

handikapp- och pensionärsorganisationerna att få informationen skriftligt. 

Tomas Tillberg, SRF framför önskemål om att 

hjälpmedelskonsulentverksamheten utreder alternativ/om det kan finnas 

möjlighet inför 2016 att förskriva hjälpmedel, som gör det lättare för 

personer med svår synnedsättning att orientera sig i omgivningen. 

Pågående och kommande upphandlingar 
Lena Nordgren-Hansson från Länsservicen informerar om upphandlingar.  

 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 

 Upphandlingar på gång: 

- gånghjälpmedel 

- lyftar 

- sängar 

- arbetsstolar 

- datorbaserade synhjälpmedel 

 Kommande upphandlingar ska påbörjas: 

- Antidecubitusmadrasser (trycksårsmadrasser) 

- Sittdynor till rullstol 

Länsservice tar gärna in synpunkter angående kommande upphandlingar av 

antidecubitusmadrasser (trycksårsmadrasser) och sittdynor till rullstol. 

Synpunkter angående övriga hjälpmedel går också skicka in. 

 

Synpunkter skickas in via bifogad enkät. 

Redovisning av organisationernas 
synpunkter på utskickad enkät 

Inga synpunkter på gällande sortiment har inkommit sedan föregående möte.  

Övriga frågor 
Syn och hörsel kunde inte vara med på detta möte. Eva Forsberg 

verksamhetschef hänvisar att de redan har samverkan i tolk- och brukarrådet 

där berörda föreningar får information. 

Thomas Tillberg från SRF anser att det endast är information på dessa möten 

och vill framföra att representanter från Syncentralen bör delta på detta möte 

där de har möjlighet att framföra brukargruppens synpunkter. 

Önskemål om deltagande i mötena för samverkan om hjälpmedel kommer 

att framföras till Eva Forsberg. 

 

Fråga: Kan en privatperson anlita Länsservice tekniker för service av 

privatköpt hjälpmedel? 

Svar: Privatpersoner kan vända sig till Länsservice och köpa teknisk service 

på de hjälpmedel som är sålda från Länsservice eller som Länsservice 
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tekniker har kunskap om – Tekniker gör alltid bedömning från fall till fall. 

Vid utförd teknisk service debiteras ägaren av hjälpmedlet för service och 

ev. reservdelar.  

Uppdatering av deltagare i Samverkan hjälpmedel 
Det har inkommit ändringar, men några frågetecken kvarstår. Listan bifogas 

mötesanteckningarna för genomgång. Det saknas några personer, både 

ordinarie och ersättare. Vänligen uppge mailadress eller postadress. Meddela 

också om det är personer som inte längre ska delta vid dessa möten. 

 

 

Datum för möten 2015 
1. 26 maj 2015, kl. 13-15, Köpmangatan 37, Luleå 

2. 15 september 2015, kl. 13-15, Köpmangatan 37, Luleå 

3. 6 oktober 2015, kl. 13-15, Köpmangatan 37, Luleå 

 

 

 

 

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: 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________
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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 
 

 

 


