
 
 
 
 

 

MÖTESANTECKNING 
POLITISK BEREDNINGSGRUPP FÖR MEDICINTEKNISKA PRODUKTER 
Datum och tid:  2020-02-21 13.00-15.30 
Plats:  Hjälpmedelscentralen Mölndal, Idrottsvägen 10 Mölndal 
 
Närvarande:  Kent Lagrell (M)  Göteborgsregionen (GR) 
 Nils Olof Bengtsson (M)  Fyrbodals kommunalförbund 
 Theres Sahlström (M)  Skaraborgs kommunalförbund 
 Eva Olofsson (V)  Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 

Maria Hjärtqvist (S)  Hälso- och sjukvårdsnämnderna 
Dan-Ove Marcelind (KD)  Göteborgs stad 

 Ulrika Frick (MP)  Ägarutskottet 
 Maria Nilsson (KD)  Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
Förhinder:     Mats Palm (S)  Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
 Dan Åberg (M)  Servicenämnden 
  
Beredningsansvariga tjänstemän:  
Peter Amundin, Koncernstab Hälso- och sjukvård 
Anneli Assmundson Bjerde, VästKom 
Sekreterare: Kristina Süvari, samverkansfunktionen 

 
Ordförande hälsade välkomna och därefter gav områdeschef Anna Altenstedt information om 
Hjälpmedelscentralens organisation och verksamhet enligt bifogad presentation. Efter rundvandring i 
lokalerna framfördes tack till Anna och därefter inleddes mötet. 
 

1. Dagordning och anteckningar från föregående möte 
Dagordningen godkändes och föregående mötesanteckning godkändes och lades till handlingarna. 
 

2. Ekonomi 
a. Servicenämnden 

Ordförande rapporterade enligt information från Dan Åberg att Hjälpmedelscentralens 
resultat för 2019 blev 0,3 miljoner kronor. Återbetalningar och prissänkningar under året:  
För Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel återbetalades 14,3 miljoner 
kronor till kunderna och en prissänkning genomfördes i juli med 7 procent  
För Överenskommelse personligt förskrivna medicintekniska produkter inom VGR 
återbetalades 4,4 miljoner kronor till kunderna och en prissänkning genomfördes i juli med 
2,1 procent. Gällande Grundutrustning gjordes en återbetalning till koncernen med 4,0 
miljoner kronor. 
Fråga ställs om fördelningen av återbetalningen. De står i proportion till antalet orderrader 
från respektive kund. 

 
3. Utvärdering av Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel, bilaga 

Dialog om avtalets längd och uppsägningstid. Avtalet gäller från och från och med 171001 och ska  

https://regionservice.vgregion.se/hjalpmedel/kontakta-oss/hitta-till-hjalpmedelscentralen/hjalpmedelscentralen-molndal/


 
 
 
 

 
utvärderas avseende ekonomi och kvalitet första gången våren 2019 och därefter var tredje år, 
under förutsättning att avtalet inte sagts upp. Om överenskommelse om fortsatt samarbete inte kan 
nås har parterna möjlighet att säga upp avtalet senast tolv månader innan avtalstiden löper ut. Den 
politiska beredningen för hjälpmedelsfrågor ansvarar för att bevaka gällande avtalstider och i god tid 
initiera arbete så att beredskap finns inför nytt avtal, oavsett avtalsform.  
Om avtalet inte skriftligen sagts upp förlängs det med tre år i taget.  
Beredningsgruppen ser positivt på att Samarbetsavtalet fortsätter att gälla och uppföljningen 
noteras till protokollet. 
Länk till Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel 
 

4. Omvärldsfrågor 
a. Corona-virusets eventuella effekter 

Peter lämnar muntlig information enligt underlag från Koncerninköp. I dagsläget inga 
rapporterade kritiska konsekvenser för medicintekniska produkter i vardagsmiljö. 
Beredningsgruppen noterar informationen.  

b. Status nationellt MTP-råd 
Inom samverkansmodellen ingår ett medicintekniskt råd, MTP-rådet samt en 
beredningsfunktion som koordinerar, bereder, kommunicerar och följer upp regionernas 
gemensamma agerande. MTP-rådet och beredningsfunktionen är utsedda av de sex 
samverkansregionerna. VGRs representanter är Anette Lövefors-Daun i MTP-rådet och Mia 
Isacson i beredningsfunktionen. Uppstart kommer att ske inom någon vecka, och inleds med 
gemensamt möte för MTP-rådet och NT-rådet (läkemedel). Rekommendationer från MTP-
rådet kan komma att behöva hanteras i denna beredning. 
Beredningsgruppen noterar informationen.  

c. Brexit 
Peter informerar från Koncerninköp som tillfrågat leverantörerna och följt upp rapporterade 
problem. Sju levererantörer har svarat att de inte säkrat leveranser i händelser av hård Brexit 
varav några finns inom försörjningen av medicintekniska produkter i vardagsmiljö. 
Beredningsgruppen noterar informationen.  

 
5. Övriga frågor 

a. Kontaktlista 
Sekreteraren föreslår att kontaktlista iordningställs och görs tillgänglig i gruppens 
gemensamma mapp. Ledamöterna ombeds därför mejla sina telefonnummer till 
kristina.suvari@vgregion.se  
Ledamöternas namn och mejladresser kommer också att publiceras på beredningsgruppens 
sida på Vårdgivarwebben. 

b. Presentationsmaterial 
Enligt beslut i presidiet kommer ett presentationsmaterial att tas fram, vilket ska kunna 
användas av ledamöterna i samband med kommunikation/återrapportering. Materialet 
presenteras vid nästa möte. 

c. Problem med åtkomst till mapparna 
På grund av problem med åtkomst utanför VGR-nät kommer sekr. att dela länken till mappen 
på ett alternativt sätt med förhoppning att det ska fungera. 
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d. Inbjudan till konferens. 

Anneli förmedlar under mötet en inbjudan till samverkansdag Vart är vi på väg och vad kan 
vi göra bättre? som hålls på Burgårdens konferens den 23 april. Inbjudan bifogas. 

e. Kommande studiebesök 
Ordförande föreslår att beredningsgruppen ges möjlighet till ytterligare studiebesök till 
hösten vilket tas emot positivt. Presidiet kommer att planera för det. 

 


