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Kenneth Dahlström (C), 1:e vice ordförande Leksands kommun 
Monica Forsgren (S), 2:e vice ordförande Smedjebackens kommun 
Kerstin Lundh (MP), Landstinget Dalarna, ersättare för Camilla Andersson (S) 
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Närvarande ersättare 
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Inledning och protokollsjustering 

§24 Justering av närvarolistan 

Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut 

1. Närvarolistan fastställs. 

§25 Godkännande av dagordning 

Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut 

1. Godkännande av föreliggande dagordning med tillägget 
Innovationsprojektet under § 27. 

§26 Protokollsjustering 

Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut 

1. Åsa Bergkvist utses att efter ordföranden justera protokollet. 
Justeringen ska vara klar senast 14 dagar efter sammanträdet. 

Hjälpmedelsnämndens protokoll ska tillkännages på varje samverkande 
kommuns webbaserade anslagstavla senast två dagar efter att protokollet 
justerats, enligt 8 kap.12 § och 9 kap. 32 § KL. Anslagstiden ska vara tre 
veckor - kopia av protokollet med "anslagssida" e-postas till kommunernas 
officiella e-postadresser. 
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Informations- och anmälningsärenden 

§27 Information 

Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut 

1. Informationen antecknas till protokollet. 

Information lämnas om: 

A) Beslutsgång riktlinjer. Från Beredningsgruppen. 

Verksamhetschef Linus Nielsen informerade om att bakgrunden till att 
beslut om riktlinjer idag fattas av Hjälpmedelsnämnden är att eftersom 
nämnden var ny så valde man att beslut om riktlinjer under innevarande 
mandatperiod ska fattas i nämnden.  

Hjälpmedelsnämnden är enig om att fr.o.m. 2019 ska besluten om riktlinjer 
fattas av Beredningsgruppen med återrapportering till 
Hjälpmedelsnämnden. Förändringen är i enlighet med befintligt avtal. 

 

B) Funktionshinderkonferens 2018 

Ordförande Maja Gilbert Westholm redovisar från konferensen i Båstad i 
maj 2018. Genomgång av Positionspapper: ”SKL vill tydliggöra sina 
ställningstaganden för ett samlat nationellt, regionalt och lokalt ansvar för 
alla människors delaktighet och lika möjligheter.”  
          Bilaga §27 A) 
C) Information om Innovationsprojektet 

Verksamhetsutvecklare Katarina Nordin Kajblad och forskare Klas Palm, 
Uppsala universitet, ger en lägesrapport av det Vinnovafinansierade 
projektet ”Forskningsdriven utveckling för ökad innovativitet av 
hjälpmedelshantering i Dalarna”.  

Projektet avslutas i november med seminarium den 27 november kl. 13.00 – 
17.00 i Hörsalen, Teknikdalen Dalarnas Science Park Forskaregatan 3, 
Borlänge.  

 

Fyra experimentella projekt har genomförts: 

- LD Hjälpmedel och Leksands kommun om digital 
medicinpåminnelsefunktion 

- LD Hjälpmedel och habilitering om digitalt tolkstöd 

- LD Hjälpmedel internt om flödet från inköp till leverans, ex 
Antidecubitusmadrass 

- LD Hjälpmedel internt hur kan vi erbjuda tillbehör till förskrivningsbara 
produkter? 

I projektet har de utöver ovanstående arbetat med utbildning av chefer och 
medarbetare. Hur kan chefer arbeta med innovation? Hur kan medarbetare 
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arbeta med innovation? För att som verksamhet bli bättre på att implementera 
innovationer. 

Samlar nu ihop erfarenheter för att utarbeta förslag till en organisationsmodell 
för ökad innovativitet i organisationen. 

Avdelningschef, KLOK och PBM, Jenny Lerström har arbetat i gruppen digital 
medicinhantering i syfte att individen ska bli mer självständig och kunna ta 
medicinen själv. Hon rapporterar att projektet har gjort värdefulla erfarenheter 
för framtida samverkan men de har också stött på hinder, t. ex. ekonomi och 
kultur. Detta projekt har inte nått ända fram.  

 

SKL har tagit fram en vägledning för beställning av välfärdsteknologi.  

Klas Palm avslutar med att påtala sambandet mellan mandat och 
innovationsmöjlighet.  

 

Ordförande Maja Gilbert Westholm påminner om att Hjälpmedelsnämnden den 
1 november 2018 är ett heldagsmöte för informationsspridning mellan 
kommunerna gällande välfärdsteknologi. Alla har ansvar för att ta med sig 
exempel från sin kommun i syfte att använda den gemensamma 
Hjälpmedelsnämnden för att sprida kunskap i länet.  

 

Linus Nielsen informerar om att Kopparstaden i Falun har utrustat en 
visningslägenhet på Smedjan i Falun med välfärdsteknologi. LD Hjälpmedel har 
deltagit med att utrusta med vissa hjälpmedel.  

Monica Forsgren informerar om att Smedjebacken i det nyöppnade 
äldreboendet har installerat ny teknik.  

 Bilaga §27 B-C) 

§28 Anmälan av delegeringsbeslut 

Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut 

1. Inga delegeringsbeslut finns att anmäla. 

§29 Övriga anmälningsärenden 

Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut. 

1. Antecknar övriga anmälningsärenden till protokollet  
A) Ansvarsfrihet för Hjälpmedelsnämnden 2017. Dalarnas kommuner. 
 
Ordförande Maja Gilbert Westholm uppmanar medlemmar i 
Hjälpmedelsnämnden att ta upp frågan i sin kommun där det saknas 
protokoll om beviljad ansvarsfrihet: Hedemora, Smedjebacken och 
Älvdalen. Mora kommun har meddelat att de inte avser att behandla frågan. 
LD Hjälpmedel har sänt påminnelse till dessa kommuner med hänvisning till 
avtalet § 20. 
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B) Avesta kommun: Ny ersättare i Hjälpmedelsnämnden är Maarit Hessling 
(M) efter Henrik Hästbacka(M). 
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Beslutsärenden 

§30 Delårsrapport  2018, Hjälpmedel Dalarna 

Diarienummer LD18/00104 

Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut 

Delårsrapport 2018 godkänns. Bilaga §30 A-C) 

 

Sammanfattning av ärendet 

Resultatet är 1,6 mkr sämre än budgeten för perioden.  

Lägre intäkter än budgeterat  - 1,1 mkr, flera faktorer har påverkat. Ny 
personal, generationsväxling/inskolning. Varuförsäljningen har ökat 1,3 mkr 
medan serviceintäkterna är 2,4 mkr lägre. 

Lägre personalkostnader i jämförelse med budget  -0,8 mkr, ännu inte 
färdiga rekryteringar och sjukfrånvaro. Prognosen är att årsutfallet ändock 
överstiger budget efter rekryteringar. 

Högre hjälpmedelskostnader framförallt rörelsehjälpmedel, + 1,5 mkr. 
Genomgång och städning av lager, bättre rensning redan vid returstation 
och uppstart av mera löpande kassation/utrangering har för perioden bland 
annat medfört högre hjälpmedelskostnad.  

Prognos -2,5 mkr 

Förvaltningens måluppfyllelse varierar över tid relaterat till vakanser, lång 
inskolning av ny personal och befintliga lokaler som är i behov av en 
översyn.  

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Delårsrapport 2018 

 

Hjälpmedelsnämndens nya ekonom Michael Leek presenterar sig.  
 
Ordförande Maja Gilbert Westholm konstaterar att prognosen är oroande. 
Hjälpmedelnämndens uppdrag är ett nollresultat. 

§31 Riktlinje – Armbandsur 

Diarienummer LD18/00937 

Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut 

1. Riktlinje - Armbandsur fastställs.    Bilaga §31 A-B) 

Sammanfattning av ärendet 

Det har länge efterfrågats möjlighet att kunna förskriva armbandsur med 
påminnelsefunktioner. Det är framför allt arbetsterapeuter inom 
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barnhabiliteringen som ser ett behov av att kunna förse barn med en enkel 
och diskret påminnelse om att gå på toaletten. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Riktlinje - Armbandsur 

§32 Riktlinje – Tyngdprodukter för användning dagtid 

Diarienummer LD18/00936 

Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut 

1. Riktlinje- Tyngdprodukter för användning dagtid fastställs. 
         Bilaga § 32 A-B) 

Sammanfattning av ärendet 

Tyngdprodukter för användning dagtid förskrivs idag till personer som har 
mycket oro och/eller ångest. Förskrivare har efterfrågat en riktlinje som stöd 
för bedömning vid förskrivning. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Riktlinje - Tyngdprodukter för användning dagtid 

§33 Riktlinje – Elunderstödda drivhjul 

Diarienummer LD18/00936 

Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut 

2. Riktlinje- Elunderstödda drivhjul fastställs.  Bilaga §33 A-B) 

Sammanfattning av ärendet 

Elektriska drivhjul kan öka den enskildes möjlighet till självständighet i det 
dagliga livets aktiviteter dvs kunna förflytta sig i hemmet och i närmiljön men 
också minska risken för förslitningsskador. Elektriska drivhjul kan förskrivas 
för att ersätta eller komplettera förskrivning av elrullstol och minska antalet 
dubbelförskrivning av hjälpmedel. Riktlinjen från 2001 är reviderad och 
kompletterad med Elunderstödd påhängscykel för att ytterligare kunna 
erbjuda möjlighet till fysiskt aktiv person att bibehålla eller öka den fysiska 
förmågan samt minimera antalet överflyttningar.  
Vid en förskrivning ska behovet bedömas vara regelbundet, dvs i stort sett 
varje dag. För påhängscykel gäller att behovet skall vara regelbundet under 
den snöfria delen av året. 
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§34 Sammanträdesplan 2019 

Diarienummer LD18/03127 

Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut 

1. Sammanträdesplan för Hjälpmedelsnämnden Dalarna arbetsutskott 
och Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2019 fastställs.   Bilaga §34 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till sammanträdesplan för Hjälpmedelsnämnden Dalarnas  
arbetsutskotts och Hjälpmedelsnämnden Dalarnas möten 2019 har  
upprättats. 

Hjälpmedelsnämnden Dalarnas arbetsutskott:  
Torsdag den 17 januari kl. 09.00-12.00  
Torsdag den 7 mars kl. 09.00-12.00  
Torsdag den 2 maj kl. 09.00-12.00  
Torsdag den 29 augusti kl. 09.00-12.00  
Torsdag den 17 oktober kl. 09.00-12.00  
Torsdag den 21 november kl. 09.00-12.00  

Hjälpmedelsnämnden Dalarna:  

Torsdag den 31 januari kl. 09.00-16.00 Fastställande av bokslut  
Torsdag den 21 mars kl. 09.00-12.00  
Torsdag den 16 maj kl. 09.00-12.00  
Torsdag den 12 september kl. 09.00-16.00 Delårsrapport  
Torsdag den 31 oktober kl. 09.00-12.00 Budgetdialog  
Torsdag den 5 december kl. 09.00-12.00 Fastställande av budget 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

 

§35 Hjälpmedelsnämndens delegeringsbestämmelser 

Diarienummer LD18/01040 
 

Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut 

1. Delegeringsbestämmelser för Hjälpmedelsnämnden fastställs.  
          Bilaga §35 A-B) 

Sammanfattning av ärendet 

Hjälpmedelsnämnden har tidigare inte haft några delegeringsbestämmelser. 
Efter några års verksamhet har behovet av delegeringar blivit tydligt. Detta 
förslag har tagits fram med Hälso- och sjukvårdsnämndens 
delegeringsbestämmelser som förlaga i samråd mellan förvaltningschefen, 
nämndens ordförande och chefsjuristen vid Landstinget Dalarna.  
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I ärendet redovisas följande dokument:  
a) Beslutsunderlag  

b) Förslag till delegeringsbestämmelser för Hjälpmedelsnämnden Dalarna  

 



Landstinget Dalarna PROTOKOLL 

 Hjälpmedelsnämnden Dalarna 
 

Hjälpmedel Dalarna 2018-09-13    Sida 11 (11) 
 

 

 

Protokollsjustering 

 

Vid protokollet 

 _________________________  
Kristina Lundberg  

Nämndsekreterare 

Datum 

______________________________ 

 _________________________   ________________________  
Maja Gilbert Westholm Åsa Bergkvist    

Ordförande  Justering  

Tillkännagivande av justerat protokoll finns på Landstinget Dalarnas 
officiella anslagstavla, www.ltdalarna.se/Officiell-anslagstavla.  

Förvaringsplats för protokollet: Landstingshuset, Vasagatan 27, Falun. 
Protokollet finns även tillgängligt på landstingets webbsida www.ltdalarna.se 
 

http://www.ltdalarna.se/Officiell-anslagstavla
http://www.ltdalarna.se/

