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Organ Hjälpmedelsnämndens arbetsutskott 

Plats Sandskär, Regionhuset, Västerås 

Tidpunkt Tisdagen den 8 maj 2018 

 
Ledamöter Kenneth Östberg (S), RV, ordförande 

Annica Lindholm (V), RV 
Pernilla Danielsson (M), Skinnskatteberg 

  
Övriga AnneChristine Ahl, förvaltningsdirektör 

Liselotte Eriksson, hjälpmedelsstrateg 
Christina Ersson, mötessekreterare 

  
 

§ 14 Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
1. Den preliminära föredragningslistan fastställs. 

§ 15 Föregående protokoll 

Anmäls att hjälpmedelsnämndens arbetsutskotts protokoll från sammanträdet 
2018-02-09 justerats i föreskriven ordning. 

§ 16 Justering 

Beslut 
1. Annica Lindholm utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

§ 17 Nästa sammanträde 

Beslut 
1. Nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 11 september 2018 kl. 09.00. 

§ 18 Muntlig information 

• Hjälpmedelscentrum 
- AnnChristine Ahl informerar om Medicinska behandlingshjälpmedel. Steg 1 

infördes i januari och steg 2 i maj. En utförligare rapport kommer till delår 2. 
Arbetet har varit framgångsrikt och kommer att följas upp, speciellt gällande 
prisbilden. Jenny Leana Liljeros och Johan Eriksson kommer att informera på 
nämnden. 

- AnnChristine Ahl informerar om den personalenkät som genomfördes under 
hösten 2017 inom regionen och tar upp resultaten för Hjälpmedelscentrum som 
är övervägande positiva. Ett exempel på förbättringsmöjligheter är målkvalitet. 

 

• Hjälpmedelsstrateg 
- Angående Hjälpmedelshandboken informerar Liselott Eriksson om en 

kommande revidering av riktlinjer för hjälpmedel i skolan. Ett direktiv för 
skolhjälpmedel är under framtagande. 
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§ 19 Anmälan av beslut enligt delegation 

Bilaga a) Protokoll över beslut enligt delegation 
 

Beslut 

1. Anmälningsärendet läggs till handlingarna. 

§ 20 Delårsrapport 1 för Hjälpmedelscentrum 
HMC 

 AnnChristine Ahl informerar om delårsrapport 1. Antal beställningar har ökat kraftigt 
vilket tyder på ett ökat antal brukare. Tillgängligheten är dock god. Hon går närmare 
igenom olika aspekter av produktion i delår 1 jämfört med delår 1 2017 samt 
volymen uthyrda hjälpmedel som också ökat. Hon tar också upp pågående 
förbättringsarbete och avvikelserapportering samt beviljade beslut utanför sortiment 
och regelverk. 

Hon går över till medarbetarperspektivet och tar bland annat upp sjukfrånvaron som 
totalt minskat något. 

Resultat för delåret är +947 000 kronor. Eftersom osäkerheten ökat gällande 
volymer, kostnader och intäkter prognostiseras ett helårsresultat på 0 kronor. 

Förslag till Hjälpmedelsnämndens beslut 
1. Delårsrapport 1 för Hjälpmedelscentrum godkänns och överlämnas till 

huvudmännen. 

§ 21 Resultat liv och hälsa vuxen - information 

Anu Molarius kommer att redogöra på nämnden för resultaten inom liv och hälsa 
vuxen utifrån personer med funktionsnedsättning. 

§ 22 Distansutbildning om inkontinens för förskrivare 

En distansutbildning för förskrivare avseende inkontinens kommer att köpas in. 
Ärendet behandlas i hjälpmedelsnämnden i höst. 

Förslag till Hjälpmedelsnämndens beslut 
1. Informationen noteras. 

§ 23 Inkommet anonymt brev om förskrivning av hjälpmedel 

Ett anonymt brev har inkommit till Region Västmanland med påstående om att 
förskrivning av hjälpmedel har skett till två utpekade personer. En undersökning har 
gjorts som visar att förskrivningen skett enligt gällande regler. Ärendet föreslås 
överlämnas för kännedom till regionstyrelsen. 

Förslag till Hjälpmedelsnämndens beslut 
1. Informationen noteras. Ärendet överlämnas för kännedom till regionstyrelsen. 
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§ 24 Workshop Framtidens utmaningar 2019-2020 

Efter inledning av AnneChristine Ahl kommer nämnden att diskutera utmaningar 
under 2019-2020 utifrån regionens vision Livskraft för framtiden. 

§ 25 Övriga frågor 

a) Funktionsrätt Västmanland, FRV, anser att det finns brister i samverkan mellan 
regionen och handikapporganisationerna och frågetecken angående vilka som 
bjuds in till samverkan. Frågan diskuteras vidare vid kommande sammanträde 
med hjälpmedelsnämndens arbetsutskott. 

 

 
Vid protokollet 
 

Christina Ersson, mötessekreterare 
 

Justerat 2018-05- 
 

Kenneth Östberg Annica Lindholm 
Ordförande Justerare 
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