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Till hösten väntas de första produkterna gå att beställa  
Nyhetsbrev 14: 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.    

Efter att samtliga kommuner och regionen fattat beslut om Samverkansavtal digitala 

hjälpmedel arbetar vi nu med att få samarbetet att hända. Vilket i sin tur omfattar en 

rad olika frågor. Tanken är att börja i liten skala och successivt bygga ut samarbetet och 

sortimentet med fler produkter utifrån invånarnas behov inom hälso- och sjukvård och 

socialtjänst.  

Exempel på frågor som vi arbetar med just nu: 

För de första produkterna (som ryms i nuvarande avtal 

 Upphandling pågår av blodtrycksmätare, våg, pulsoximeter, glukosmätare och 

HbA1c-mätare. Här kommer vi att återkomma med information när vi ser resultaten 

av de första upphandlingarna och vilka begränsningar/möjligheter som kommer att 

finnas exempelvis avseende hantering av data och möjlighet till digital tillgång till 

mätvärden. 

 Kravställning pågår för gemensam upphandling av läkemedelsautomat med mål att 

annonsera inom 1-2 månader 

 Förberedelser och planering inför höstens lansering av de första produkterna– 

exempelvis framtagning av material och utbildningar  

 

Framåtblickande och på längre sikt 

 Nödvändiga avtal för att verkställa samverkansavtalet ska beslutas och skrivas under 

av VGR och skickas till kommunerna – detta har försenats men är på gång 

 Sortiment – vilka produkter ser kommunernas och regionens verksamheter behov 

av? En enkät kommer inom kort att skickas ut till exempelvis samordningsråd inom 

kunskapsstyrningen, kommunernas kontaktpersoner och patientorganisation 

 Förstudie kring hur frågan om datahantering kan hanteras långsiktigt har startat. 

Förstudien fokuserar på att beskriva behoven, framtagning av användarscenarier, 

vilka tänkbara lösningar som finns och vad som skulle vara en önskvärd lösning. 

För detta arbete behövs en referensgrupp/arbetsgrupp med personer från 

kommunerna. Hör gärna av er om ni är intresserade. 

 

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.   

22/2 kl. 12-13 Klicka här för att ansluta till mötet 

27/2 kl. 12-13 Klicka här för att ansluta till mötet 

https://www.vardsamverkan.se/pagaende-uppdrag/valfardsteknik-i-samverkan/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzNlM2YxODUtNjk1Zi00ZTY2LThjOWEtNzE4NmYzY2NlNjhj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2261ca3086-5c8c-4c4b-aab0-c3d62dfbb628%22%2c%22Oid%22%3a%22fdbf4558-f9d2-41af-b3d6-e4d35e2a5716%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2Y5ZjNiNTUtOGEwMy00NmY5LTkxNTgtMDBiZTY2MGExYjYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2261ca3086-5c8c-4c4b-aab0-c3d62dfbb628%22%2c%22Oid%22%3a%22fdbf4558-f9d2-41af-b3d6-e4d35e2a5716%22%7d
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Några uppmärksamma personer har noterat att det nu finns ”digitala hjälpmedel” i 

beställningssystemet för hjälpmedel. Detta är med anledning av att regionen under 

våren kommer att testa några produkter som VGR redan hade på avtal – för ett fåtal 

utvalda verksamheter inom ramen för arbetet med egenmonitorering. Det är också ett 

sätt för Hjälpmedelscentralen att testa material, utbildningar och arbetssätt kring 

leveranser och kundtjänst. Det är preliminärt till hösten som de digitala hjälpmedel 

som upphandlas gemensamt kommer att gå att beställa av fler verksamheter.  

För att fortsatt utveckla samarbetet är dialogen med er runt om i länet mycket viktig. 

Hör av er till oss om ni har frågor och funderingar.  

Vi vill ta tillfället i akt och rikta ett stort tack till alla som är med och deltar och hjälper 

oss i detta viktiga arbete. 

Allt gott! 

 

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 

 Alexander Fastberg, hälso- och sjukvård 

Alexander.fastberg@lumell.se  

Jessica Lagervall Wirén, datahantering 

Jessica.lagervall@vgregion.se 
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