
 

Minnesanteckning från 

Samverkansmöte om hjälpmedel  
Tid och plats 

21 augusti 2013, kl 13.00 – 15.00 

Plats: Hjälpmedelskonsulenterna, Köpmangatan 37, Luleå. 

Närvarande 
 

HSO, Doris Lehto 
Hjärnkraft, Gerd Rönnqvist 
SPF, Gunilla Bergstedt 
SPRF, Siv Nilsson 
SKPF, Majvor Hällström 
SRF, Lars Magnusson 
 

Christina Elming Jofjärd, NLL 
Inger Karkiainen, NLL  
Liselotte Lundbäck, NLL 
Marit Persson, NLL 

 

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

Förslag 2014 

Marit Persson går igenom förslaget som i år innehåller mest förtydliganden och infö-
rande av ICF koder. 

Förslagen som gäller riktlinjerna för syn och hörselhjälpmedel innehåller komplette-
ringar med ICF koder och nedskrivna kriterier där sådana saknas. Inga förändringar fö-
reslås avseende detta. 

Kravet med rutinen ”Särskild förskrivning” för vissa hjälpmedel inom synområdet före-
slås tas bort, bland annat för Daisy-spelare eftersom hjälpmedlet inte är att betrakta som 
ett hjälpmedel som förskrivs lågfrekvent inom synområdet eller är dyrt.  

Förslaget innehåller två förändringar. Scanner som idag kan förskrivas till personer med 
synnedsättning föreslås tas bort som förskrivningsbart hjälpmedel. OCR programvara 
förskrivs i stället. Läs- och arbetsbelysning för personer med synnedsättning och läsav-
stånd kortare än 10 cm föreslås tas bort eftersom sådan belysning finns att köpa i den 
öppna handeln. 

Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel finns att läsa på nedanstående länk:  

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

Eventuella synpunkter från handikapp- eller pensionärsorganisationerna på ovanstående 
förslag skickas med e-post till Marit.Persson@nll.se senast 1oktober. 

2. Pågående och kommande upphandlingar 
Länsservice hjälpmedelskonsulentkonsulent Inger K redovisar vilka upphandlingar som 
är på gång.  

Upphandlingen för cyklar och sittvagnar har påbörjats. Västernorrland är huvudansva-
rig.  

Upphandlingen för hygienhjälpmedel har påbörjats. Jämtland är huvudansvarig.  

Datorbaserade synhjälpmedel till synskadade är påbörjats. Norrbotten är huvudansvarig. 

 



 

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

 
4. Övriga frågor 

Det blir hjälpmedelsmässa i Boden den 11-12 september. Plats Boden arena. 
 
 
 
Nästkommande möte är inplanerad till : 
9/10 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 


