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Det blir ett samarbete kring digitala hjälpmedel i Västra Götaland!  
Nyhetsbrev 12: Digitala hjälpmedel i samverkan 

Att samarbeta i Västra Götaland kring digitala hjälpmedel inom vård och 
socialtjänst är ett naturligt nästa steg i arbetet för en god hälsa och en jämlik 
vård och omsorg i Västra Götaland. Det är en utveckling av ett välfungerande 
samarbete där alla huvudmän är med – och ger stora fördelar för både 
invånare och huvudmän. Läs mer på Vårdsamverkans hemsida.    

VGR och 43 kommuner har fattat beslut om att underteckna 

samverkansavtalet  

Västra Götalandsregionen och 43 kommuner har hittills beslutat att 

underteckna samverkansavtalet. Utöver det har ytterligare fem kommuner 

beslut inplanerade under den kommande månaden. Väldigt roligt tycker vi. En 

aktuell lista med samtliga kommuner som har fattat beslut hittar man alltid på 

vårdsamverkans hemsida länk. 

 

Mycket arbete pågår med att förbereda för de första produkterna 

Vi arbetar just nu med att förbereda upphandlingar av digital blodtrycksmätare, 

digital våg, glukosmätare, HbA1c-mätare, pulsoximeter och läkemedelsrobot. 

Den första gemensamma upphandlingen annonseras inom kort. Att både VGR 

och 43 kommuner anmälde intresse för att vara med visar på värdet av att 

samarbeta kring frågan.  

Frågor och svar 

Hör gärna av er till oss med era frågor – stort och smått eller om ni vill delta i 

arbetet. Besök också gärna Frågor och svar på Vårdsamverkans hemsida där 

svara till flera frågor finns. Mer information om hur ni kan delta i arbetet hittar 

ni i en sammanställning av praktiska instruktioner på Vårdsamverkans 

hemsida.  

 

Vi tar även tillfället i akt och passar på att rikta ett stort tack till alla som är 

med och deltar och hjälper oss i detta viktiga arbete.  

 

Allt gott! 

Öppna dialogträffar – för dig som vill veta mer  

För dig som har frågor kring arbetet eller vill veta mer arrangerar vi öppna 

dialogträffar på Teams. Vid dessa tillfällen ger vi en statusuppdatering kring 

Digitala hjälpmedel i samverkan och bjuder in till dialog. Ingen anmälan 

behövs utan det är bara att ansluta till mötet på Teams på länken nedan.   

8/11 kl. 12-13 Klicka här för att ansluta till mötet 

14/11 kl. 12-13 Klicka här för att ansluta till mötet  

Emma Övelius 

emma.ovelius@lumell.se 

Almir Avdic 

Almir.avdic@vgregion.se  

 

Rosanna Björklund 

rosanna.bjorklund@vastkom.se  
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