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Samarbetet kring digitala hjälpmedel fortsätter stadigt framåt 
Nyhetsbrev 15: 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. Läs mer på Vårdsamverkans hemsida.    

Samarbetet kring digitala hjälpmedel som regionen och kommunerna beslutade om 

hösten 2022 utvecklas nu steg för steg. Det innebär att vi börjar med ett fåtal produkter 

och ett fåtal användningsområden och över tid och utifrån behov lägger till nya 

produkter, fler användningsområden och formar en organisation som möter behoven. 

Ett exempel på detta är datahanteringsfrågorna där vi nu tillsätter resurser för att 

påbörja ett gemensamt arbete – som syftar till att tydliggöra vilka behov som behöver 

omhändertas framåt från det perspektivet. 

Nytt avseende de avtal som behövs för att verkställa samverkansavtalet 

Det finns idag tre verkställande avtal och en överenskommelse som reglerar arbetet 

med hjälpmedel i Västra Götaland. Hösten 2022 tecknade regionen och kommunerna 

ett samverkansavtal kring digitala hjälpmedel. Genom det avtalet fick 

hjälpmedelsorganisationen i uppdrag att ta fram de verkställande avtal som behövs för 

att socialtjänstens produkter ska kunna ingå samt för att kommunala behov kring 

hälso- och sjukvård bättre ska kunna omhändertas (berör till exempel digital våg). Två 

avtal har tagits fram och väntas träda i kraft hösten 2023. Dessa har nu beslutats av 

Västra Götalandsregionen och kommer inom kort att skickas ut till 

kommunerna för underskrift.  

Nytt inom området för socialtjänstens produkter 

Arbetet kring sortiment och regelverk för socialtjänst görs i Beredningsgrupp Handbok 

& Sortiment Socialtjänst (länk). De har nu tagit fram en produktanvisning för Digital 

tillsyn som Ledningsrådet för Hjälpmedel ställt sig bakom vilket innebär att 

upphandlingsarbete kan påbörjas. Några av de fokusområden Beredningsgrupp 

Handbok & Sortiment Socialtjänst arbetar vidare med är: 

• Produktanvisning för Mobila trygghetslarm  

• Handbok för personliga hjälpmedel inom socialtjänst 

• Ansökningsblankett för att föreslå nya produkter/produktområden 

• Beslutstöd för införande av ny produkt/produktområde 

För förankring och erfarenhetsutbyte på socialtjänstens område har Hjälpmedelsforum 

Socialtjänst startat upp. Där finns alla kommuner i länet representerade. Mer 

information om Hjälpmedelsforum Socialtjänst finns  här. 

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

21/3 kl. 12-13 Klicka här för att ansluta till mötet 

27/3 kl. 12-13 Klicka här för att ansluta till mötet 

https://www.vardsamverkan.se/pagaende-uppdrag/valfardsteknik-i-samverkan/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/hjalpmedel-och-lakemedelsnara-produkter/beredningsgrupp-handbok--sortiment-socialtjanst/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/hjalpmedel-och-lakemedelsnara-produkter/hjalpmedelsforum2/
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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Nytt inom området för Hälso- och sjukvårdens produkter 

Blodtrycksmätare och våg har upphandlats och kommer att finnas i sortimentet efter 

sommaren. Båda produkterna kommer att kunna förskrivas som personliga hjälpmedel 

eller beställas som grundutrustning.  

Det är viktigt att förstå vilka begränsningar som finns i ett första steg: 

• Det som har upphandlats är medicintekniska produkter som kan mäta 

vitalparametrar, lagra mätvärden i minnet, skicka mätvärden och tidpunkt för 

mätning via bluetooth till en mobiltelefon eller dator som kan ta emot mätvärden.  

• Avseende mjukvara för att kunna få mätvärden digitalt så har det inte upphandlats 

någon tillhörande mjukvara eftersom behoven avseende mjukvara ser så olika ut 

utifrån användning. Från projektets sida undersöker vi alternativen här på kort och 

lång sikt genom dialog med leverantörer och projekt Millennium.  

o När produkterna används för egenmonitorering har Västra Götalandsregionen 

en mjukvara ”Cerner Virtual” som kommer att kunna användas. Kommunerna 

kommer också kunna få tillgång att läsa data för berörda patienter där.  

o När produkterna används som grundutrustning kan de användas utan 

mjukvara (avläsa manuellt på display) eller genom egna lösningar (exempelvis 

om verksamheternas system kan ta emot denna typ av information via 

bluetooth). Det finns i dagsläget ingen gemensam mjukvara.  

• Regelverket (produktanvisning) vid personlig förskrivning är till en början 

avgränsat till regionala förskrivare och användning vid egenmonitorering. Det 

beror bland annat på att de verkställande avtalen inte är på plats ännu men också 

på strategin att börja i liten skala och stegvis kunna utöka med fler 

användningsområden och förskrivare utifrån behoven. Uppmärksamma oss gärna 

på de behov ni ser av att använda dessa produkter inom exempelvis regional och 

kommunal primärvård så kan vi i projektet hjälpa till med den ändringsansökan 

som kan behövas.  

 

Upphandling och upphandlingsarbete pågår också för pulsoximeter, glukosmätare, 

HbA1c-mätare och läkemedelsautomat.   

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

Kom ihåg att samarbetet blir bara så bra som vi gemensamt gör det – genom att ställa 

frågor kring det som är otydligt eller bidra med tankar eller kompetens kring olika 

frågor hjälps vi åt.  

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.   

 

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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