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Protokoll från Hjälpmedelsnämnden Dalarnas sammanträde 

Tid: 2020-05-28 kl 09.00-12.10 
Plats: Dalarnas Hjälpmedelscenter, Skomakargatan 22, Borlänge 

Beslutande 
Lisbet Mörk-Amnelius (DSP), ordförande, Region Dalarna 
Nils-Åke Norman (M), Region Dalarna 
Annika Östling (S), Region Dalarna ersätter Per Göransson (S), Region 
Dalarna 
Susanne Berger (S), Avesta kommun, till kl 11.50, deltog inte i punkt §6 N 
Anita Nordström (S), Borlänge kommun 
Barbro Ödlund (S), Falu kommun, ersätter Camilla Andersson Sparring (C), 
Falu kommun 
Birgitta Florsjö (C), Gagnefs kommun 
Ingrid Wennerström (M), Hedemora kommun ersätter Owe Ahlinder (C), 
Hedemora kommun 
Kenneth Dahlström (C), 2:e vice ordförande, Leksands kommun 
Åsa Bergkvist (S), 1 :e vice ordförande, Ludvika kommun 
Lena Aune (S), Malung- Sälens kommun 
Aino Eurenius (C), Orsa kommun 
Britt-Marie Esse! (S), Rättviks kommun, ersätter Jessica Junell (C), Rättviks 
kommun 
Monica Forsgren (S), Smedjebackens kommun 
Per-Inge Nyberg (S). Säters kommun 
Annika Simm-Eriksson (C), Vansbro kommun 
Kerstin Knuts (S), Älvdalens kommun ersätter Marica Leandersson (C), 
Älvdalens kommun 

Tjänstemän 
Helena Strandberg, förvaltningschef 
Linus Nielsen, verksamhetschef 
Michael Leek, ekonom 
Katarina Nordin Kajblad § 6 D och E 
Lena Olovsson, nämndsekreterare 
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Inledning och protokollsjustering 

§6 Information 
Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut 

1. Informationen antecknas till protokollet 

Information lämnas om: 
A) Distansmöte 

Hjälpmedelsnämnden Dalarna beslutar att de deltagare som önskar 
ska få delta på dagens möte på distans. Ledamöterna som deltar per 
distans har intygat att de sitter i ett rum där inga obehöriga befinner 
sig. 

B) Evakuering 
Linus Nielsen berättar att hyreskontrakt nu är skrivet för en 
evakueringslokal på lngarvet i Falun. Hjälpmedel Dalarna får tillträde 
till lokalen den 15 juni. Det är en ganska ny lokal och den är i bra 
skick. Just nu håller den på att anpassas för Hjälpmedel Dalarnas 
verksamhet. Det är tre funktioner som kommer att flytta dit: rörelse, 
huvudlagret samt returstation- och rekonditionering. Lokalen är drygt 
4000 kvadratmeter stor varav över 3000 kvadratmeter är lager och 
verkstad. Zonindelningen i lokalen passar Hjälpmedel Dalarnas 
verksamhet bra. Facklig förhandling för själva evakueringen sker 
vecka 24. 

Hittills i år har Hjälpmedel Dalarna lagt över 1000 arbetstimmar på 
evakueringsarbetet. Det pågår en diskussion mellan Hjälpmedel 
Dalarna, Regionfastigheter och Hushagen hur den ekonomiska biten 
av själva evakueringen ska lösas. Lisbeth Mörk Amnelius berättar att 
det finns ett förslag i regionplanen 2021 att Hjälpmedel Dalarna ska 
tilldelas 500 000 kronor extra till följd av ökade kostnader i samband 
med evakueringen. 

Hjälpmedel Dalarna har kontrakterat en projektledare under 
evakueringen. 

Linus Nielsen informerar om att det pågår en lagerrensning där 
artiklar som inte har rört sig på 18 månader eller där inget uttag skett 
de senaste 12 månaderna kommer att skrotas. Man försöker att 
arbeta utifrån principen om ett "hållbart sortiment" där 
utgångspunkten är att rätt saker ska finnas i lager för snabb leverans 
medan mer sällanartiklar ska beställas när behov uppstår. 
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C) Lokaler och arbetsmiljö 

Det finns en tillsatt arbetsgrupp för de nya lokalerna som ska byggas 
(samma grupp som tagit fram tidigare underlag). I arbetsgruppen 
ingår bland annat medarbetare från de olika teamen . Fokus ligger på 
plan 2 där de just nu tittar på funktioner, flödessamband och behov. 
Den svåraste biten att lösa blir troligtvis kontorsplatserna då det finns 
en begränsning i ytan och vad det får kosta. Allting måste bli så rätt 
som möjligt från början. Det är svårt att göra ändringar i efterhand då 
det brukar bli kostsamt. Hushagen har genomfört geotekniska 
analyser. De kommer att göra flera liknande undersökningar. 
Upphandlingsarbetet för att riva det gamla och bygga nytt har 
påbörjats. 

D) Hjälpmedelsavgifter 
Verksamhetsutvecklare Katarina Nordin Kajblad informerar om 
pågående översynsarbete av hjälpmedelsavgifterna. 

Bilaga§ 6 D 1) 

Katarina Kajblad Nordin betonar vikten av att arbetet är transparent. 
Hon tar gärna emot åsikter från Hjälpmedelsnämndens ledamöter. 
Information om arbetet kommer även att göras i media så att 
medborgarna får kännedom om det. 

De två första delrapporterna är klara. 
Bilagor § 6 D 2-3) 

E) DigitalWell 
Katarina Nordin Kajblad informerar om arbetet med DigitalWell , se 
bilaga § 6 E. DigitalWell är ett EU-finansierat projekt som drivs från 
Värmland. Projektet kommer att fortlöpa till den 30 juni 2020,. 

F) Bokslutskonferensen 
Helena Strandberg informerar om bokslutskonferensen som bland 
annat hon och ordförande Lisbeth Mörk Amnelius deltog i. 

Bilaga § 6 F) 

G)MDR 
Linus Nielsen meddelar att den nya medicinsktekniska förordningen 
är ute på remiss. Införandet av denna har skjutits upp i ett år och den 
kommer att träda i kraft 26 maj 2021. Förseningen beror på rådande 
pandemi. Det nya reglementet kommer bland annat att kräva en 
annan typ av spårning av produkterna. Det finns fortfarande 
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frågetecken kring tolkningarna av reglementet. 7-klövern har en bra 
dialog med såväl Läkemedelsverket som branschorganisationen för 
de företag som tillverkar medicintekniska produkter. Inom 7-klövern 
planeras det för gemensamma utbildningar för medarbetarna som 
berörs. 

H) Upphandling- resursbrist 
Linus Nielsen berättar att det råder brist på upphandlare inom 7-
klöverområdet. Det medför att pågående upphandlingsarbete och 
avtalsuppföljning påverkas negativt av situationen. Linus Nielsen 
uppger att Hjälpmedel Dalarna ännu inte har hittat bra arbetssätt 
utifrån rådande läge. 

I) Almedalen 
Helena Strandberg meddelar att Hjälpmedel Dalarna tidigare blivit 
tillfrågad om att vara med i Almedalen i år för att informera om 
innovationsprojektet. På grund av rådande situation med covid-19 
har Almedalsveckan ställts in i sommar varför det inte blir någonting 
av med detta. 

J) Medarbetarenkäten 
Linus Nielsen visar resultatet av medarbetarenkäten för Hjälpmedel 
Dalarna. 

Bilaga§ 6 J) 

K) Tyngdtäcken 
Verkställighetsbeslutet från hälso- sjukvårdsdirektören om att hälso
och sjukvården inte längre ska förskriva tyngdtäcken har medfört en 
hel del reaktioner. Helena Strandberg har påtalat vikten av att 
Hjälpmedel Dalarna finns med som rådfrågande förvaltning i liknande 
frågor vilket har lett till att Linus Nielsen numer är adjungerande 
ledamot i det medicinska rådet i de frågor som rör olika hjälpmedel. 

En leverantör av tyngdtäcken tillsammans med Region Halland håller 
på att ta fram mer evidens för tyngdtäckena och sortimentsgruppen 
arbetar med en uppdatering av riktlinjen för tyngdtäcken. 
Hjälpmedelsnämnden beslutar att avvakta i frågan och se hur den 
nya riktlinjen tas emot. 

L) Avtal för Hjälpmedelsnämnden Dalarna 
Den 26 september 2019 beslutade Hjälpmedelsnämnden Dalarna att 
godkänna det reviderade avtalet för Hjälpmedelsnämnden. Lena 
Olovsson har haft kontakt med kommunerna i länet och flertalet 
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verkar ännu inte ha tagit något kommunfullmäktigebeslut i frågan 
vilket krävs för att avtalet ska gälla. 

Nämndledamöterna önskar veta vilka kommunfullmäktige som har 
tagit beslut i frågan och det beslutas att Lena Olovsson ska uppge 
dessa i samband med protokollsutskicket. 

M) T ertialrapport 
Linus Nielsen går igenom tertialrapporten för Hjälpmedel Dalarna. 
Vissa resultat påverkas märkbart utifrån rådande pandemi. 
Arbetsbelastningen på förvaltningen är ojämn. Sjukfrånvaron är i stort 
sett densamma som samma tid förra året. 

Utskrotningen av lagret samt minskade intäkter pekar på att 
Hjälpmedel Dalarna prognostiserar ett minusresultat i år med cirka 
3,8 miljoner kronor. Prognosen är dock svårbedömd. 

Bilaga§ 6 M) 

N) Extra möte i augusti 
Lena Olovsson berättar att Hjälpmedelsnämnden i Dalarnas 
Arbetsutskott har beslutat att Hjälpmedelsnämnden i Dalarnas 
Arbetsutskott och Hjälpmedelsnämnden i Dalarnas ska ha extra 
sammanträden den 27 augusti med anledning av halvårsbudgeten. 
Sammanträdena är klockan 09.00 respektive 10.00 och ledamöterna 
kommer ha möjlighet att delta via Skype. 
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Beslut om godkännande av eller förbud mot bisyssla under perioden 2020-
01 -01-2020-02-29 
- Av förvaltningschefen fattade beslut 

Beslut om bortskrivning av kundförlust kvartal 3 och 4 år 2019 
- Av Tf ekonomidirektör fattade beslut 

§8 Anmälningsärenden 

Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut. 
1. Inga övriga anmälningsärenden. 
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1. Ordförande föreslår att Riktlinje hjälpmedel för tarmsköljning enligt 
bilaga b) sidan 6 fastställs samt att samlingsdokumentet som tidigare 
hette Riktlinje lnkontinenshjälpmedel byter namn till Riktlinje 
hjälpmedel för urinblåsa och tarm. 

Sammanfattning av ärendet 
Godkännande av Riktlinje hjälpmedel för tarmsköljning. I riktlinjen ingår 
produkter vid sköljning av tarm via ändtarm, transanal irrigation (TAi). Vid 
kvarstående analinkontinens och/eller förstoppning kan TAi förskrivas efter 
läkarordination då andra åtgärder/behandlingar inte gett önskat resultat. 
Samlingsdokumentet som tidigare hette Riktlinje lnkontinenshjälpmedel 
byter namn till Riktlinje hjälpmedel för urinblåsa och tarm. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
Beslutsunderlag 
Riktlinje hjälpmedel för urinblåsa och tarm (nytt namn) 
Riktlinje hjälpmedel för tarmsköljning bilaga b) sidan 6 

§10 Uppdaterad pris lista 
Diarienummer RD20/01497 

Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut 
1. Godkänna den uppdaterade prislistan rörande övriga fraktkostnader 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag till förändringen rör kategorin "Frakter" på prislistan för 
privatpersoner. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
Beslutsunderlag 
Prislista för privatpersoner 2020 ver2 
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Tillkännagivande av justerat protokoll finns på Region Dalarnas officiella 
anslagstavla, https://www.regiondalarna.se/politik/officiell-anslagstavla/. 
Förvaringsplats för protokollet: Regionkontoret, Vasagatan 27, Falun. 
Protokollet finns även tillgängligt på regionens webbsida 
www.regiondalarna.se 


