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koncept för förskrivarkompetens

Hjälpmedelsforum 2021-05-27



Bakgrund och nuläge

Maj 2018: koncept för 
förskrivarkompetens

publicerades.

Feb 2019: uppdrag från 
Ledningsrådet att ta fram förslag

för att öka följsamheten till 
konceptet.

Aug 2019: uppdrag från 
Ledningsrådet att undersöka 
möjligheten att producera, 
publicera och förvalta en 

webbaserad utbildning för 
förskrivare som omfattar alla 

delar i konceptet.

Okt 2019: samverkansfunktionen 
påbörjat arbetet.

Okt 2020: samverkansfunktionen 
påbörjat produktion av 

utbildningar i Lärportalen Totara.

Maj 2021: publicering av 
Förskrivarutbildning  Hjälpmedel 

för rörelse, kognition och 
kommunikation samt 

antidecubitus nära förestående.



Förskrivarutbildning 
Hjälpmedel för 
rörelse, kognition 
och kommunikation 
samt antidecubitus

• Innehåller avsnitt om:

1. Regelverk

2. Försörjningsavtal

3. Beställningssystem

4. Produktkunskap

5. Organisation för samarbete och styrning inom 
hjälpmedelsområdet

• Deltagaren kan skriva ut utbildningsbevis.

• Utbildningen är ett erbjudande till verksamhetschef hos 
respektive vårdgivare att använda i ansvaret att säkerställa att 
förskrivarna har och upprätthåller den kompetens och 
kunskap som behövs för uppgiften.

• Konceptet styr vad som ingår i förskrivarkompetensen, denna 
utbildning är ett sätt att få utbildning i vissa delar.



Planering

Förskrivarutbildning LMN - under produktion.

Förskrivarutbildning Hjälpmedel vid 
medicinsk behandling – produktion ska 
påbörjas snarast.

Avstämning med berörda gällande områdena 
Syn, Hörsel, Dövblindhet, Ortoser, proteser 
och skor.



Utbildningar för förskrivare
Utbildningsprocess



Utvärdering höst/vår
Platsbundna utbildningar var inställda från 1 november 2020 + vår 2021

Digitala seminarier erbjudits under våren 2021, utbildarledda + 2
‒ Inställda 4 tillfällen, genomförda 4 tillfällen, kvar att genomföras 2 tillfällen

2020 Genomfört platsbundet (21 uppskjutna Covid, 8 inställda för få anmälda.)

‒ 16 tillfällen / 309 deltagare

‒ 7 uppdragsutbildningar / 100 deltagare

I utvärderingarna beskrevs att färre deltagare var positivt – gav mer tid med 
utbildarna och ett ökat lärande.

Alla deltagare utom 3 angav att de kommer ha bra nytta (36 st) eller mycket bra 
nytta (267 st) av det de hade lärt sig.



Utbud – Nyheter 2021

Digitala seminarier våren 2021 pågår

Manuell överflyttning och vändning. Förhöjningsklossar. 

Elrullstolar – digital förberedande del och platsbunden del

Specialanpassning – digitala tillfällen x 4 i höst (dubblerat antal)

Tid- och planeringshjälpmedel - självledd



Deltagaradministration - nytt

Konton i VGR Lärportal – Totara 13 (3-4 juni)
‒ De flesta har

‒ Om saknas skapa själv (uppgifter och målgrupp)

Godkännande och intyg – tydligare/enklare

Utbudskatalog - flyttat

Dokumenthantering – ny (program/närvarolista)

Utvärderingar - ny utmaning

Skyddsutrustning – plan fortsatt



Utbud – planerade förändringar

Kompression för underben – HMC efter test 2019 föreslagit att införa i 
basutbud till höst 2022

Se över beställningsformulär, beställningsbehov uppdragsutbildning –
flexibel plats – tidigare funderingar

Fortsatt digitalisering



Utbud förfrågan för 2022/2023?
Förfrågan kommit om "Liggande positionering. Positioneringskuddar."

Är det positivt om Hjälpmedelscentralen kan gå vidare med en test?

Önskemål 2022/2023?

• Särskild satsning (Tilläggsutbud) till självkostnadspris 2022/2023?

• Hjälpmedel i barnperspektiv - barnsatsning? Annat?



Dialog om form för visningsdagar och 
utbildningar



Inledning
Utvecklingen mot det digitala klivet – Regionens strävan mot 
det digitala

Få rätt input inför kommande arbete

Genomfört:

Visning V.47 2020, V.9 2021

Digitala seminarier

Genomförda Konsultationer online
➢2020 – 163 st
➢2021 – till och med april 119 st



Visningsdagar, en del av förskrivares vidareutbildning

Frågor:

Vad krävs för att öka deltagarantalet vid visning/utbildning såväl digitalt som 
fysiskt?

Finns det någon typ av visning/utbildning som måste genomföras fysiskt?

Är den digitala kompetensen tillräckligt hög för att inhämta kunskapen på 
likvärdigt sätt?

Vilka utbildningsbehov har ni av utbildarledda digitala läraktiviteter?

Vilka utbildningsbehov har ni av läraktiviteter asynkront?

(genomföras självlett)



Gruppdiskussion

Ni delas in i grupper som tidigare

Fundera på önskemål utbud, digitalt/platsbundet

Anteckningar från någon i gruppen skickas till 
samordning.hjalpmedel@vgregion.se

Ta fram 1 viktig slutsats som delges vid återsamling

mailto:samordning.hjalpmedel@vgregion.se


Återsamling

Slutsatser?

2021-05-31 Här skriver du in sidfot



Tack!



Projekt Webtidbokning



Projekt Webtidbokning

Projektets uppdrag: är att ta fram en metod för hur webtidbokning kan 
vara en del av hanteringen av bokningssätt inom konsultation i syfte att 
förenkla, effektivisera och öka tillgängligheten. 

Projektet har genomförts i samråd med vårdgivarna

Kommer att stämmas av på Ledningsrådet i juni

2021-05-31



Medverkande
Projektgrupp: Pehr Rehnberg projektledare Vgr-IT, Christina Hammar processledare Tjänste, 
Lena Floberg servicechef Konsultationsteam Borås, Mikael Doi koordinator konsultationsteam 
Skövde

Styrgrupp: Konsultationsprocessens ledningsgrupp

Extern referensgrupp: Charlotta Löfqvist, Borås kommun
Susanne Lindqvist, Trollhättans kommun
Elisabeth Ekenvi, Göteborgs stad
Kristina Andersson, Habilitering&Hälsa Frölunda
Pia Jonasson, Närhälsan Uddevalla
Elin Kasselstrand, Närhälsan Borås
Agneta Ronstad, Angereds sjukhus

Intern referensgrupp: Konsultationsprocessens koordinatorer

2021-05-31 Här skriver du in sidfot



Under januari och februari månad lade projektgruppen ned mycket tid 
på att ta fram en tydlig kravspecifikation. 

Kravspecifikationen som har tagits fram, har även stämts av med 
referensgrupper och reviderats därefter.

2021-05-31

Kravspecifikation Webtidbokning



1177

Mitt vårdmöte (Visiba)

Folktandvården

Samsa

Mybookings (Microsoft)

HKS

Elvis

Q Matic

2021-05-31

System som har utvärderats



Grund för utvärdering

Utmaningen med den framtagna kravspecifikationen är att den ställer 
krav på ett program som kombinerar webtidbokning, resurshantering 
och önskemål om framtida inkoppling av patienter.

Att hitta lösningar som svarar mot en eller delvis två av de här 
inriktningarna går att finna. 

Men det finns inga system på  inom VGR som täcker in alla tre behoven 
av webtidbokning, resurshantering och patientkontakt.

2021-05-31 Här skriver du in sidfot



Parametrar för utvärdering

Finns modul för resurshantering

Skattade utvecklingskostnader

Finns möjlighet att utveckla patientkontakter på sikt



Resurshantering Patient kontakter Utvecklingskostnader Tid

1177 Nej Finns i dag Dyrt Tar lång tid

Mitt vårdmöte (Visiba) ej Ja Ganska dyrt Tar tid

Folktandvården Nej Finns i dag Dyrt Tar lång tid

Samsa Nej Delvis via Skype Osäkert med tanke på att 
Samsa ska bort

Tar tid

Mybookings
(Microsoft)

Ja Nej Dyrt men inte orimligt Skulle ta rimlig tid utan 
krav på patientkontakt

HKS Ja Ja I nivå med Elvis eller mer Tar tid

Elvis Ja Ja 600 timmar 4-5 månader

Översikt av utvärdering



Rekommendation av befintliga system

Elvis är den bästa kandidaten att kunna uppfylla den framtagna 
kravspecifikationen

Mybookings (Outlook) är den kandidat som skulle vara billigast att ta 
fram men utan möjlighet till patientkontakter

Alternativ väg är att genom ATEA utvärdera de system som finns på 
marknaden.



Vad händer nu?

Arbetet med att söka efter fungerande lösningar kommer att fortsätta 

Utvidga sökningen av möjliga system

Tidsplanen kommer att förskjutas

2021-05-31 Här skriver du in sidfot





Återkoppling utvecklingsområden
Förslag till förbättringsåtgärder i samband utvärdering av Samarbetsavtalet 2019:

Förslag från förskrivare i enkät Prioritering av Hjälpmedelsforum Hantering

Möjlighet att fler hjälpmedel än idag 
kan levereras inom 7 vardagar.

Viktigt för 6 av 11 grupper vid 
dialogmöte

Vidare utredning har pausats på 
grund av pandemin

Möjlighet att få leverans fler än en 
gång per vecka.

Ej prioriterad fråga Ingen åtgärd. Kan säkras upp med 
större buffertförråd

Översyn av krav på tillgänglighet för 
avhjälpande underhåll i förhållande 
till krav på akut avhjälpande 
underhåll.

Viktigt för 7 av 11 grupper vid 
dialogmöte

Fördröjts på grund av pandemin.
Lägesrapport



Statistik avhjälpande underhåll
>50% inom 3 dgr

>70% inom 6 dgr



Återkoppling utvecklingsområden, forts
Förslag till förbättringsåtgärder i samband utvärdering av Samarbetsavtalet 2019:

Förslag från förskrivare i enkät Prioritering av Hjälpmedelsforum Hantering

Förbättrat bokningssätt till 
konsultation

Ansågs som en viktig fråga. Många 
fritextkommentarer i enkäten om 
krångligt bokningssätt.

Ett förbättringsarbete har lett till 
justering av bokningssätt. 
Projekt för webtidbokning pågår.

Minska på plastemballage runt 
hjälpmedel som levereras

Viktigt för 9 av 11 grupper vid 
dialogmöte

Miljöarbete har genomförts och 
pågår på Hjälpmedelscentralen



Återkoppling utvecklingsområden, forts
Förslag till förbättringsåtgärder i samband med informationsträff med DHR 

Förslag från hjälpmedelsanvändare Prioritering av beredningsgrupp Hantering

Utökad service i 
Hjälpmedelscentralens väntrum.

Bra med utökad service, dock ej 
lekhörna pga smittorisk

Finns sedan en tid tillbaka kaffe/the 
+ uppvärmningsmöjligheter på alla 
fyra orter

Önskemål att brukare ska kunna 
beställa akut avhjälpande underhåll. 

Prioriterat att utreda. Kundtjänst får 
många frågor då brukare inte nått 
förskrivare.

Under utredning både utifrån 
samarbetsavtal och 
överenskommelse HjMB.

Kvällsöppet för service/avhjälpande 

underhåll på Hjälpmedelscentralen 

(snabbservice)

Prioriterat att utreda Vidare utredning har pausats på 
grund av pandemin



Hjälpmedelscentralens Miljöarbete
Aktiviteter 2021



Pågående och kommande aktiviteter i Hjälpmedelscentralens miljöarbete

Transporter

Vid upphandlingen av tunga transporter 2020 kravställdes fossilfria bränslen. Gasdrift i 
Göteborgsområdet, Sjuhäradsbygden samt för nattrafik mellan HMC. HVO-bränsle i Skaraborg och 
Trestadsområdet. Fordonen håller på att fasas in och beräknas vara i full drift halvårsskiftet 2021

Återanvändning av hjälpmedel

År 2020 var 67% av alla utlevererade hjälpmedel rekonditionerade! Mål för 2021: 70%. Arbete och 
aktiviteter pågår med b la ersättningskedjor för att klara detta mål

2021-05-31



2021-05-31

Emballage

Hjälpmedelscentralen har beslutat att gå vidare med de återanvändbara nonwovenkassarna för 
utleveranser, som infördes i början av 2021 och som vi rapporterade om på förra hjälpmedelsforum.  
Kan kassarna återanvändas 2,5 gånger sparas inte bara miljö – De blir då även ett billigare alternativ än 
kassar av papper och plast!

Pappersförbrukning

I början av 2021 slopades Hjälpmedelscentralens utskrifter av hämtorder i buffertförråd. Nu arbetar vi 
vidare för att även vårdgivarens utskrifter av hämtorder ska kunna slopas samt att vi undviker dubbla 
utskrifter av följesedlar vid utleveranser

Kemikalier

Pågående arbete med att reducera mängden kemikalier och ta bort kemikalier som är klassificerade 
som farliga



Hjälpmedelscentralen
En förstudie – Hjälpmedels livscykel



Bakgrund och syfte
Det har inom Hjälpmedelscentralens gjorts en översyn av rekonditionering på befintliga produkter samt 
för att identifiera principer för nya artiklar. 

Frågeställningen var att klargöra om nuvarande system är optimalt eller om det går att effektivisera. 
Översynen visade att nuvarande system med funktionshyra och rekonditionering ger ett antal positiva 
effekter som bidrar till såväl globala som regionala miljömål. 

Det konstaterades också att även om återanvändningsgraden ligger på en hög nivå, finns förutsättningar 
inom vissa produktområden att öka återanvändningsgraden ytterligare. Det har även identifierats ett 
utvecklingsbehov inom Hjälpmedelscentralen att förbättra hur produkter under och efter upphandling 
fasas in och ut ur sortimentet för respektive produkts livscykel. 

Denna förstudien syftar till att göra en översyn över dagens modell för in och utfasning samt identifiera 
förslag till var förbättringar kan göras för att minska kostnader, negativ miljöpåverkan och uppnå 
ekonomisk effektivitet samt krav på patientsäkerhet.



Genomförande och omfattning
Arbetet med förstudien har genomförts i följande steg: 

I arbetet med förstudien har hjälpmedels livscykel delats upp i fyra huvudsakliga 
områden gällande försörjningen av hjälpmedel inom Västra Götalandsregionen: 

→ Upphandling

→ Infasning

→ Beställning och nyttjande

→ Utfasning

Kartlägg 
nuläge

Specificera 
målbild

GAP-analys Förslag 
åtgärder

Rapport



Kartläggning nuläge 

Upphandling

‒ Sker i tre faser: analysfas, upphandlingsfas och avtalsvård

‒ Patientsäkerhet, en grundförutsättning

‒ Andra viktiga parametrar som tas i beaktande: miljö och ekonomi

Infasning

‒ Lång process med flertalet inblandade funktioner

‒ Vilken funktion som ansvarar för vilken del av infasningen kan skilja sig från person till person

‒ Många små mötesforum och enskilda möten som ofta sker fysiskt

Upphandling Infasning
Beställning 

och 
nyttjande

Utfasning



Kartläggning nuläge 

Beställning och nyttjande

‒ Vad avgör vilka produkter som beställs

‒ Vägar för beställning av hjälpmedel

‒ Hur nyttjas befintligt sortiment

‒ Faktorer som påverkar hur befintligt sortiment nyttjas

Utfasning

‒ Hur sker utfasning av ett hjälpmedel idag

‒ När sker kassation och när efterskänka till bistånd, vem har mandat att avgöra

Upphandling Infasning
Beställning 

och 
nyttjande

Utfasning



Målbild
Hjälpmedelscentralens vision och prioriterade mål 2021 

Hjälpmedelscentralens mål från verksamhetsplanen kan delas in i fyra områden. Fokus för denna förstudie 
var följande områden: 

Kvalité och effektivisering

Miljö

Avtal

Ytterligare identifierade målsättningar: Ekonomisk effektivitet samt tryggad försörjning vid 
eventuellt krisläge



Gap-analys, ett urval
Upphandling

‒ I upphandlingsprocessen saknas idag en systematik och nuvarande arbetssätt är inte alltid likriktade

Infasning

‒ Lång process med flertalet olika aktiviteter, otydligt var ansvaret ligger inom vissa delar

‒ Utrymme finns för effektivisering och digitalisering.

Beställning och nyttjande

‒ Nyttjande av ersättningskedjor, Hjälpmedelscentralen har idag endast ett mindre antal produkter i 
ersättningskedjor (185 st) och kan på detta sätt inte återanvända rekonditionerat sortiment i så stor 
utsträckning som det är möjligt. Ersättningskedjorna är heller inte ”tvingande”.

Utfasning

‒ Personalen saknar tydliga stöd och rutiner för hur och när de ska kassera och/eller efterskänka till 
bistånd.

‒ Utfasning sker med stöd av rutin som innebär manuella avvägningar för när hjälpmedel ska fasas ut

‒ Nuvarande arbetssätt innebär att en större andel hjälpmedel än nödvändigt, tas in på 
rekonditioneringslager än vad det finns efterfrågan på.



Åtgärdsförslag

Här redovisas de framtagna åtgärdsförslag som projektgruppen valt att ta vidare till ett 
nästa projekt

Ersättningskedjor: Relevansen i de som finns idag samt en större översyn av möjligheter att öka 
antalet ersättningskedjor. 

‒ Vilka produktområden? 

‒ Vilka artikelnummer ska ingå? 

‒ Skapa tvingande ersättningskedjor? I dialog med vårdgivarna. 

Funktionsbeställning: Införa “Funktionsbeställning” där förskrivare anger behov av funktion istället 
för en specifik produkt, där det är möjligt

Viktigt med samarbete tillsammans med vårdgivare



Tack!
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