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Västra Götalandsregionen och flera kommuner har nu beslutat om 
samverkansavtalet för digitala hjälpmedel 
Nyhetsbrev 10: 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 om projektet under ”Bakgrund om arbetet med Digitala hjälpmedel” 

längre ner i nyhetsbrevet eller på Vårdsamverkans hemsida.   

Nio huvudmän har hittills fattat beslut och fler väntas närmsta veckorna 

Samverkansavtalet har erhållit brett stöd i länet och är nu ute hos huvudmännen för beslut.  Gladligen har 

Västra Götalandsregionen samt de åtta första kommunerna fattat beslut om att skriva under. 

Beslutsprocesserna är i gång och fler beslut väntas tas under närmsta veckorna. Vilka huvudmän som 

beslutat om samverkansavtalet, stödmaterial inför beslut om undertecknande, samt praktiska instruktioner 

kan ni ta del av på Vårdsamverkans hemsida. 

 

7 oktober är sista datum för att anmäla sig till höstens upphandlingar 

Under hösten är de första upphandlingarna av digitala hjälpmedel planerade. För att delta i 

upphandlingarna av dessa produkter ska kommunerna inkomma med anmälan och rapportering av 

takvolymer senast 7 oktober 2022. Anmälan görs via detta formulär och förutsätter att kommunen har 

som intention att skriva under samverkansavtalet.  

 

Delta i den gemensamma utvecklingen av kommunernas erbjudande 

För att samarbetet kring digitala hjälpmedel ska bli så bra som möjligt och gå i rätt takt är engagemang 

och kompetens från kommunerna och regionen viktigt. Engagera er i arbetet exempelvis genom 

möjligheten att bistå i upphandlingsarbete och kravställning av produkter, inklusive kravställning av 

datahantering och informationssäkerhet. Mer information om hur ni kan delta i arbetet hittar ni i en 

sammanställning av praktiska instruktioner på Vårdsamverkans hemsida. Ni kan även anmäla ert intresse 

att delta direkt till emma.ovelius@lumell.se. 

 

 

Praktiska steg för respektive kommun utifrån erbjudandet kring digitala hjälpmedel 

Fatta beslut avseende samverkansavtalet  

Meddela oss vilket beslut ni fattat till emma.ovelius@lumell.se 

Om ni beslutat att skriva under samverkansavtalet: 

 Meddela oss om ni vill vara med på höstens upphandlingar senast 7 oktober länk 

 Anmäl kontaktperson och fakturauppgifter länk 

 Nominera personer som vill engagera sig i arbetet  

https://www.vardsamverkan.se/pagaende-uppdrag/valfardsteknik-i-samverkan/
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs6895-709264483-582/native/Bilaga%202%20Praktiska%20instruktioner%20och%20h%c3%a5llpunkter%20kopplat%20till%20Samverkansavtal%20digitala%20hj%c3%a4lpmedel.pdf
https://www.vardsamverkan.se/pagaende-uppdrag/valfardsteknik-i-samverkan/remiss-forslag-pa-samverkansavtal-digitala-hjalpmedel/information-och-stodmaterial-infor-beslut-om-undertecknande-av-samverkansavtal/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=hjDKYYxcS0yqsMPWLfu2KPiWJNrQyhRGrjl4PHSUxRNUQUtPNTY0TkdIT0lYQUZZV0NNWEg5TkUxVC4u
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs6895-709264483-582/native/Bilaga%202%20Praktiska%20instruktioner%20och%20h%c3%a5llpunkter%20kopplat%20till%20Samverkansavtal%20digitala%20hj%c3%a4lpmedel%20.pdf
mailto:emma.ovelius@lumell.se
mailto:emma.ovelius@lumell.se
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=hjDKYYxcS0yqsMPWLfu2KPiWJNrQyhRGrjl4PHSUxRNUQUtPNTY0TkdIT0lYQUZZV0NNWEg5TkUxVC4u
https://forms.office.com/r/GXHCQybwaC
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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.  

 

Med önskan om en Trevlig höst! 

Emma Övelius 

emma.ovelius@lumell.se 

Almir Avdic 

almir.avdic@vgregion.se  

Rosanna Björklund 

rosanna.bjorklund@vastkom.se  

 

 

Öppna dialogträffar – för dig som vill veta mer  

Under september 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.   

23/9 kl 12-13 Klicka här för att ansluta till mötet  

28/9 kl 12-13 Klicka här för att ansluta till mötet 

Bakgrund om arbetet med Digitala hjälpmedel 

Våren 2021 initieras en utredning av om och hur ett definierat sortiment av digitala hjälpmedel kan 

tillhandahållas till invånarna i Västra Götalands län via Hjälpmedelscentralen. 

Hösten 2021 visar utredningen att det finns stora vinster om Västra Götalandsregionen och de 49 

kommunerna kan samarbeta kring försörjning av digitala hjälpmedel utifrån befintliga 

samverkansstrukturer för hjälpmedel, samt att ett sådant samarbete är både genomförbart och 

efterfrågat. Ett förslag på samverkansavtal digitala hjälpmedel tas fram och förankras. 

Våren 2022 erhåller förslaget på utökat samarbete, genom framtaget förslag på samverkansavtal, ett 

brett stöd i länet. 33 remissinstanser (100% av svarande) ställer sig positiva till ramarna för 

samarbetet. 

Hösten 2022 är samverkansavtalet för utökat samarbete kring digitala hjälpmedel ute för beslut hos 

huvudmännen. I skrivande stund har Västra Götalandsregionen och de 8 första kommunerna fattat 

beslut om att skriva under avtalet. Ledningsrådet har fattat beslut om införande av de fem första 

produkterna, med första upphandlingsannonsering i oktober 2022.  
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