
 

Minnesanteckning från 

Samverkansmöte om hjälpmedel  
Tid och plats 

7 maj 2013, kl 13.00 – 15.00 

Plats: Hjälpmedelskonsulenterna, Köpmangatan 37, Luleå. 

Närvarande 
HSO, Doris Lehto 
Hjärnkraft, Gerd Rönnqvist 
DHR, Sune Åström  
SPF, Gunilla Bergstedt 
SPRF, Siv Nilsson 
PRO, Laila Furskog 

Karin Granbom, NLL 
Inger Karkiainen, NLL  
Marit Persson, NLL 
Liselotte Lundbäck, NLL 

 

 

1. Rundvandring i hjälpmedelskonsulenternas nya lokaler 
Vi börjar dagens träff med en visning av våra nya lokaler som är gemensamma för 
hjälpmedelskonsulentverksamheten, LSS Råd- och stöd och vuxenhabiliteringen för Lu-
leå-Boden området. 

 

2. Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsned-
sättning 

Inför 2014 års riktlinjer för förskrivning hjälpmedel kommer det endast att göras en 
översyn av tydligheten i formuleringar.   

Marit P visar på Hjälpmedelsportalen hur de nya riktlinjerna som är gemensamma med 
länets kommuner ser ut. Allt arbete sker nu i samverkan med representanter från kom-
munerna i Norrbotten. Läs gärna mer på länken nedan:  

https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-
sjukvard/Hjalpmedelsportal/Riktlinjer-for-hjalpmedelsverksamheten-2012/ 

Avgifter, förskrivningsrätt och kriterier för förskrivning är politiska beslut i landstinget 
och i alla länets kommuner. Övrig text i riktlinjerna är stöd till förskrivarna i förskriv-
ningsprocessen med bl.a. blanketter, checklistor m.m. 

 
3. Pågående och kommande upphandlingar 

Länsservice hjälpmedelskonsulentkonsulent Inger K redovisar vilka upphandlingar som 
är på gång.  

Följande upphandlingar är klara:  

• Elrullstolar 

• Sittdynor för rullstolar 

• Madrasser 

Upphandlingen för manuella rullstolar har påbörjats. Västerbottens läns landsting är 
huvudansvarig.  

 



 

Upphandlingar som snart ska påbörjas: 

• Hygienhjälpmedel 

• Gånghjälpmedel 

• Cyklar och barnvagnar 

Från föregående anteckn,  
- Databaserade Synhjälpmedel har påbörjats i Norra regionen. Jämtland an-
svarig. 

- Databaserade synhjälpmedel (förstoringsprogram o dyl.) ska påbörjas i höst. 
(Norrbotten ansvarig) 

- Alternativ telefoni (syn) påbörjas under hösten. (Västerbotten ansvarig) 

 

4. Redovisning av organisationernas synpunkter på utskickad enkät 
Inga synpunkter på gällande sortiment har inkommit sedan föregående möte. 

 
5. Övriga frågor 

SRF, Tomas Tillberg frågar om riktlinjerna har förändrats vad gäller glas och linser inom syn-
området. Enligt honom ska detta vara förändrat sedan 2013 vilket inte har informerats om i vår 
samverkansgrupp tidigare år. Stämmer detta och vad är det som gäller? Hjälpmedelskonsulen-
terna ska kolla upp detta och återkommer med ett besked på nästa möte. 
 
SRF, Tomas T frågar om Länsservice vet om det är på gång någon upphandling av Daisy-
spelare? Han berättar att det kommer nya funktioner och användningsområden för dessa vilket 
gör att de nyare apparaterna har ett bredare användningsområde. 
 
Det blir hjälpmedelsmässa i Boden den 11-12 september. Plats Boden arena. 
 
 
Nästkommande möten är inplanerade till : 
21/8 kl 13.00 - ca 15.00 
1/10 kl 13.00 – ca 15.00 



 

 

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 bered-
ningen. 

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 pensionärsorga-
nisationer i Norrbotten 

Minnesanteckningar 
I de minnesanteckningar som förs vid mötena ska organisationernas synpunkter framgå. Min-
nesanteckningarna läggs ut på webben på adress: www.nll.se/A-Ö/Hjälpmedelsportal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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: 

 
________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________ 

   

________________________________________________________________________ 

 

4. Förändrings/förbättringsförslag 

 
________________________________________________________________________ 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

 



 

5. Övriga synpunkter 

 
_______________________________________________________________________ 

 
      
________________________________________________________________________ 

 

6. Viktiga funktioner som efterfrågas på hjälpmedlet: 

 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 

 

7. Synpunkter på handhavande, rengöring av hjälpmedlet: 

 
________________________________________________________________________ 

 

 

 

     _________________________________________________________________________ 

 

8. Synpunkter på brukarinformation/bruksanvisning: 

 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
 

 
_________________________________________________________________________ 

 

9. Förändrings/förbättringsförslag 

 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
 

 
       ________________________________________________________________________ 



 

 

10.  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 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

2012-04-19 


