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ÅRSBERÄTTELSE FÖR GEMENSAM HJÄLPMEDELSNÄMND 2022 
 

 

Den gemensamma Hjälpmedelsnämnden består av 15 ledamöter och lika 

många ersättare. Fem av ledamöterna och ersättarna företräder Region 

Västmanland och de övriga platserna företräds kommunerna i länet. 

Ordförande i nämnden har under året varit Barbro Larsson (C) och vice 

ordförande har varit Örjan Andersson (S) från Hallstahammar. Nämndens 

arbetsutskott har förutom ordförande och vice ordförande bestått av Anna 

Nygren (M) och Magnus Johansson (S). 

Hjälpmedelsnämnden har ett finansierings- och patientperspektiv och är 
driftansvarig för Hjälpmedelscentrum. 

 
Nämndens uppgift framgår av reglementet och samverkansavtalet. Enligt 
dessa ska nämnden ansvara för att länets invånare erbjuds en god 
hjälpmedelsförsörjning på lika villkor, med krav på ett effektivt och 
professionellt omhändertagande i rätt tid, på rätt vårdnivå och att 
förskrivna hjälpmedel håller utlovad funktion och teknisk prestanda. 

 
Nämnden fullgör sitt ansvar inom ramen för gällande lagstiftning och 
policydokument. 

 
Utbud och tjänster ska erbjudas för 

 
• Hjälpmedel för rörelse, kommunikation och kognition 

• Hjälpmedel för vård och behandling 

• Inkontinenshjälpmedel 

• Vissa medicinska behandlingshjälpmedel 

 

BESLUT OCH ÄRENDEN 2022 
 

 

Hjälpmedelsnämnden har under 2022 haft fyra protokollförda 

sammanträden. Arbetsutskottet har haft fyra protokollförda 

sammanträden. 

Nämnden har återkommande givits information om 

Hjälpmedelscentrums verksamhet och också utmaningarna i 

samband med den pågående pandemin.  

Nämnden har bland annat fått information om 

Hjälpmedelscentrums jämställdhetsarbete och förskrivning av 

hjälpmedel ur ett jämställdhetsperspektiv, elektrodressen Mollii, 

kostnad för sekreterare och kanslifunktion gemensam 

hjälpmedelsnämnd, utvärdering av överenskommelsen hjälpmedel i 

skola, neuroförbundets rapport 2022, information om utredning 
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kring enkla hjälpmedel för händer, information kring utredning 

beställarroll och eventuell utökad förskrivningsrätt sjuksköterskor i 

mobila team information genomför inspirationsdag 

biståndshandläggare och rehab 2022-11-23, samt information om 

förskrivning av hjälpmedel ur ett genusperspektiv.  

Dialog har förts om nämndens viljeinriktning och prioriterade 

områden till Hjälpmedelscentrums verksamhetsplan.  

 

Ny verksamhetschef Magnus Loman tillträder 22-06-02. Magnus Loman 
presenterar sig och sin bakgrund. Ordförande önskar Magnus Loman 
välkommen och lycka till i sin nya roll som verksamhetschef. 

 

Ett urval av ärenden i hjälpmedelsnämnden 2022 
• Årsberättelsen för nämndens arbete 2021 har godkänts. 

• Årsredovisning 2021, delårsrapport ett och två 2022 har 
godkänts 

• Revidering av hjälpmedelsnämndens 
delegationsordning 

• Yttrande över revisionsrapport 

• Beslut kring Ianspråktagande av medel för 
införandeprojekt gällande diabeteshjälpmedel 

• Uppdatering av hjälpmedelspolicy 

• Beslut kring ändring i Hjälpmedelrådets rådsbeskrivning 

• Beslut kring revidering av reglemente och 
samverkansavtal för hjälpmedelsnämnden 

• Beslut kring kostnad för sekreterare och kanslifunktion 
gemensam hjälpmedelsnämnd 

• Beslut att priser inte höjs på hyreshjälpmedel under 2023. 

• Beslut om viljeinriktning gällande verksamhetsplan 2023. 

• Information om verksamhetsplan och budget 2023 

• Beslut om internkontrollplan 2023 

• Beslut om handboksförändringar inför 2023 

• Beslut kring nytt regelverk för TENS 

• Beslut att införa Biofeedback i sortiment från 2022-06-01 

• Beslut att införa fallskyddsmatta i sortiment från 2022-09-01. 

• Beslut att avgiften för flytt av specialsäng från ordinärt boende till 
särskilt boende tas bort. 

 


