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Under 2022 har samarbetet kring digitala hjälpmedel gått från idé 
till verklighet – VGR och 47 kommuner har beslutat att samarbeta 
Nyhetsbrev 13: 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.    

Samarbetet kring digitala hjälpmedel har nu gått från idé till verklighet. 

Samtliga huvudmän har fattat beslut om samverkansavtalet och nu fortsätter 

förberedelserna inför lansering av de första produkterna.  Under 2022 har: 

• Västra Götalandsregionen och 47 kommuner beslutat att 
investera i det gemensamma arbetet kring digitala hjälpmedel 

• sju av de tio första prioriterade produkterna beslutats att införas i 
det gemensamma sortimentet  

• upphandlingen annonserats för de första två produkterna digital 
våg och digital blodtrycksmätare  

• styr- och ledningsstrukturen för hjälpmedel förstärkts - bland 
annat med expertkompetens inom socialtjänst 

Under 2023 fortsätter utvecklingen av samarbetet och projektet kommer 

främst fokusera på att:  

• se över hur data från digitala hjälpmedel ska hanteras – både på 

kort och lång sikt  

• stötta förberedelser och upphandling av kommande 
planerade produkter – däribland läkemedelsrobot, digital 
tillsyn och mobila trygghetslarm 

• förbereda lansering av de första produkterna så att de finns 
tillgängliga för invånare efter sommaren 2023 

För att lyckas med detta är dialogen med er runt om i länet mycket viktig. Vi vill 

ta tillfället i akt och rikta ett stort tack för det här året till alla som är med 

och deltar och hjälper oss i detta viktiga arbete. 

Projektet önskar er alla en God jul och ett Gott nytt år! 

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.   

16/1 kl. 12-13 Klicka här för att ansluta till mötet  

23/1 kl. 12-13 Klicka här för att ansluta till mötet 

Emma Övelius, övergripande 

emma.ovelius@vgregion.se  

Almir Avdic, Hjälpmedelscentralen 

almir.avdic@vgregion.se 

Martina Berglin, socialtjänst 

martina.berglin@vastkom.se  

Cornelia Moseid, datahantering 

cornelia.moseid@vastkom.se 
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