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19 kommuner har redan gett besked att de är med i samarbetet kring 

digitala hjälpmedel – i det här nyhetsbrevet svarar vi på vanliga frågor  

Nyhetsbrev 11: 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” längre ner i nyhetsbrevet eller på Vårdsamverkans 

hemsida.   

Det finns ett stort engagemang och dialog kring erbjudandet om att samarbeta kring 

digitala hjälpmedel i länet. I det här nyhetsbrevet försöker vi svara på frågor som vi 

förstått att många har. Är det något som är oklart? Bara hör av dig på enklast möjliga 

sätt så försöker vi hjälpa till. 

 

 

De första upphandlingarna av digitala hjälpmedel annonseras i oktober – vad 

gäller för dessa? 

De första digitala hjälpmedel som upphandlas gemensamt är blodtrycksmätare, digital 

våg, pulsoximeter, glukosmätare samt HbA1c-mätare. Nedan beskrivs i korthet vad som 

gäller: 

• Det är frivilligt att vara med i upphandlingarna.  

• Upphandlingarna kommer att vara i form av ramavtal som gäller 2 + 2 år. Nästa 

gång upphandlingen görs om blir troligtvis om fyra år. 

• Vi ser flera fördelar med att upphandlingarna av dessa produkter görs gemensam. 

Exempelvis att kan det ge fördelar både kring enskilda patienter och i uppföljning 

när alla huvudmän använder samma utrustning och då får likvärdiga mätvärden 

(exempelvis för blodtryck). Andra fördelar är minskat dubbelarbete, möjlig 

prispress i upphandlingarna samt ökad leveranssäkerhet genom de krav som kan 

ställas när flera huvudmän är med. Dessa fördelar gäller som vi ser det oavsett om 

exempelvis blodtrycksmätare eller våg från start är integrerade mot 

verksamhetssystem/plattformar. Vi vet att frågan om IT-kravställningen är en av de 

svåraste frågorna i upphandlingen. Här försöker vi ställa krav för att möjliggöra 

flexibilitet för olika lösningar, exempelvis genom öppna APIer. Vi är ödmjuka för 

att första gången vi upphandlar gemensamt kanske vi inte kommer hela vägen fram 

till den perfekta lösningen.  

• För de produkter där kommunen väljer att vara med på upphandlingen innebär det 

att det blir möjligt att beställa dessa produkter från Hjälpmedelscentralen som 

grundutrustning eller personliga hjälpmedel från och med när upphandlade 

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.   

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

4/10 kl. 12-13 Klicka här för att ansluta till mötet  

https://www.vardsamverkan.se/pagaende-uppdrag/valfardsteknik-i-samverkan/
https://www.vardsamverkan.se/pagaende-uppdrag/valfardsteknik-i-samverkan/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDBkYTE4ZDMtYTc4Yi00NzBmLWIyYjMtODMyNTJkOGQyODRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2261ca3086-5c8c-4c4b-aab0-c3d62dfbb628%22%2c%22Oid%22%3a%22da2496f8-cad0-4614-ae39-783c7494c513%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2IzMDllNGItNzczZi00NmNkLWFhMzItYmZkN2ViZTAxMDg3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2261ca3086-5c8c-4c4b-aab0-c3d62dfbb628%22%2c%22Oid%22%3a%2292fe2875-5584-477b-9290-afae6165dd41%22%7d
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produkter finns och produktanvisning publicerats (preliminärt efter sommaren 

2023). 

• För varje produkt som upphandlas behöver VGR ange en total takvolym för hela 

Västra Götaland. För att kunna göra detta vill vi veta varje kommuns takvolym 

(tänkta användning/behov per år). För att ange takvolym, uppskatta era verkliga 

behov (för personliga hjälpmedel och grundutrustning) och lägg på cirka 20 – 25 % 

för en rimlig uppskattning.  

• Om ni idag redan har dessa produkter upphandlade så går det ändå bra att vara med 

på den nya upphandlingen1. Om ni gör så, ska ni använda ert egna befintliga 

ramavtal till dess att det går ut. Därefter kan ni övergå till att avropa från det 

gemensamma ramavtalet. Tänk på att anpassa takvolymerna utifrån detta.  

• Om ni inte väljer att vara med på upphandlingen kommer ni inte kunna beställa 

dessa fyra produkter under den period som ramavtalet gäller (preliminärt fyra år). 

Nästa gång produkterna upphandlas kommer en ny chans att vara med. 

• Att vara med på upphandlingarna förutsätter att kommunen har som intention att 

skriva under samverkansavtalet. 

• Vi behöver veta senast den 7 oktober om kommunen vill delta i de första 

upphandlingarna som vi går ut med eller inte. Det görs via detta formulär. Där ska 

ni också ange kontaktperson för upphandlingsfrågor och takvolymer.  

 

Vi ber om kontaktpersoner från kommunerna – vad är deras roller och uppdrag? 

För att arbetet med digitala hjälpmedel ska fungera och för att kunna säkerställa att 

kommunikationen fungerar behöver vi kontaktpersoner i olika frågor.  

 

 

 
1 så länge det inte finns en exklusivitetsklausul i ert nuvarande avtal och det brukar det 

vanligtvis inte göra. 

Kontaktperson 

för faktura 

I samverkansavtalet ingår en initial investering för att få 

samarbetet på plats. Hjälpmedelscentralen kommer att 

fakturera den investeringen. För att den fakturan ska bli rätt 

behöver ni ange fakturauppgifter och en kontaktperson. Det 

innebär att kunna svara på frågor från HMCs ekonom om 

något skulle vara oklart kring fakturan – exempelvis om de vill 

dubbelkolla något kring fakturadatum, adress etc. Ange 

kontaktperson och fakturauppgifter här.  

Kontaktperson 

för upphandling 

För kommande upphandlingar – både de nu i oktober och 

längre fram så behöver vi en kontaktperson. Det uppdraget 

innebär att vara den person som HMC/upphandlaren/projektet 

hör av sig till när en upphandling av digitala hjälpmedel är på 

gång. Kontaktpersonens uppdrag är att se till att ni i 

kommunen svarar på om ni vill vara med på den 

upphandlingen eller inte, önskade volymer samt om det finns 

personer hos er som vill vara med och arbeta närmare 

upphandlingsarbetet (exempelvis med kravspecifikation etc).  

Vill ni byta kontaktperson efter hösten går det bra. Anmälan 

sker via detta formulär. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=hjDKYYxcS0yqsMPWLfu2KPiWJNrQyhRGrjl4PHSUxRNUQUtPNTY0TkdIT0lYQUZZV0NNWEg5TkUxVC4u
https://forms.office.com/r/GXHCQybwaC
https://forms.office.com/r/GXHCQybwaC
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=hjDKYYxcS0yqsMPWLfu2KPiWJNrQyhRGrjl4PHSUxRNUQUtPNTY0TkdIT0lYQUZZV0NNWEg5TkUxVC4u


 Nyhetsbrev Digitala hjälpmedel i samverkan 

       www.vardsamverkan.se | Sida 3  

Läkemedelsrobot kommer att upphandlas gemensamt våren 2023 (preliminärt) 

Förslaget att läkemedelsrobot ska vara en av de första produkterna i det gemensamma 

sortimentet är nu godkänt. Det innebär att vi börjar förbereda för upphandling och vill 

veta vilka krav som är viktiga att ställa. Exempelvis kommer vi inom kort att skicka ut 

en enkät för att förstå vilka krav kring IT- och datasäkerhet som är relevanta. Vill ni 

vara med och hjälpa oss att höra upphandlingen av läkemedelsrobot riktigt bra? Hör 

gärna av er. 

 

Vilka har fattat beslut om 

samverkansavtalet? 

Västra Götalandsregionen och 

nitton kommuner har fattat beslut 

om samverkansavtalet. En aktuell 

lista med samtliga kommuner som 

har fattat beslut hittar man alltid på 

vårdsamverkans hemsida beslut om 

samverkansavtalet. 

 

När är deadline för att ge besked 

om samverkansavtalet? 

Vi vill gärna veta ert beslut innan 31 december 2022. Vill kommunen vara med i de 

första planerade upphandlingarna (se ovan) behöver ni veta att ni kommer vilja vara 

med i samarbetet senast 7 oktober (och då meddela oss vilken/vilka upphandlingar ni 

vill vara med på. Avtal för signering kommer att skickas ut till kommunerna direkt från 

Västra Götalandsregionen och undertecknat avtal returneras till Västra 

Götalandsregionen. 

 

Fler vanliga frågor och svar 

Många kommuner tar just nu ställning till erbjudandet om att vara med i samarbetet 

kring digitala hjälpmedel och att skriva under Samverkansavtal Digitala hjälpmedel 

eller inte. Hör gärna av er till oss med era frågor – stor och smått. 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. Ni kan även anmäla ert intresse att delta 

direkt till någon av oss som arbetar i projektet (se kontaktuppgifter nedan) 

 

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! 

Emma Övelius 

emma.ovelius@lumell.se 

Almir Avdic 

almir.avdic@vgregion.se  

Rosanna Björklund 

rosanna.bjorklund@vastkom.se  

 

 

 

https://www.vardsamverkan.se/pagaende-uppdrag/valfardsteknik-i-samverkan/huvudman-och-andra-beslutsforum-som-beslutat-om-samverkansavtalet/
https://www.vardsamverkan.se/pagaende-uppdrag/valfardsteknik-i-samverkan/huvudman-och-andra-beslutsforum-som-beslutat-om-samverkansavtalet/
https://www.vardsamverkan.se/pagaende-uppdrag/valfardsteknik-i-samverkan/fragor-och-svar/
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:almir.avdic@vgregion.se
mailto:rosanna.bjorklund@vastkom.se

