
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Dialogmöte med Hjälpmedelsforum 
2021-12-02 

 
Digitalt möte via Teams.  

Klockan 08:30 – 12:00 

 
Agenda 

1) Inledning och syfte med dagen 
a) Dagens program 

Anette Alfredsson hälsar alla välkomna och övriga i samverkansfunktionen 
presenterar sig kort. Linda Augustsson är ny i samverkansfunktionen och 
ersätter Kristina Süvari som ansvarig för handboksfrågor.  
 
Syftet med mötet är att deltagare ska få information och ges möjlighet till 
dialog.  
 

b) Återkoppling på synpunkter lämnade i enkät till Hjälpmedelsforum i våras 
På frågan om mötesform svarade 65 % att de föredrog att Hjälpmedelsforum 
hålls digitalt. Många gav förslag på innehåll och en del finns med på dagens 
program. Andra förslag och synpunkter planerar samverkansfunktionen att 
hantera i kommande möte eller i annat forum inom ramen för 
samarbetsorganisation hjälpmedel. 

 
2) Förskrivarkompetens 

a) Återkoppling på genomförda aktiviteter inom samarbetsorganisationen för 
hjälpmedel (Kompletterande information finns i bifogade presentationsbilder.) 

• Statistik Socialstyrelsens webbutbildningar (Hjälpmedel och 
förbrukningsartiklar) 

• Digitala förskrivarutbildningar utifrån koncept för förskrivarkompetens 
har tagits fram. Dessa innehåller bland annat information om 
regelverk, försörjningsavtal och rutiner inom Västra Götaland. 
20 juli publicerades utbildningen Hjälpmedel för rörelse, 
kommunikation och information samt antidecubitus. Hittills har 137 
påbörjat och 74 genomfört den utbildningen. 
15 september publicerades utbildningen gällande läkemedelsnära 
produkter och där har 36 påbörjat och 15 genomfört utbildningen. 
Utbildning gällande hjälpmedel vid medicinsk behandling är under 
produktion och beräknas vara klar i början på 2022. Länkar till de 
färdiga utbildningarna hittas i Koncept för förskrivarkompetens under 
respektive produktområde. Sprid information om utbildningarna! 
Samverkansfunktion ska inventera behovet av förskrivarutbildning 
gällande syn, hörsel, dövblindhet, ortoser, proteser och skor. 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/hjalpmedel/koncept-for-forskrivarkompetens/


 

 

 

• Rollen som hjälpmedelssamordnare 
Föregående dialogmötes gruppdiskussioner har bidragit till 
beskrivningen av rollen hjälpmedelssamordnare. Ledningsrådet 
fattade i oktober beslut om att sprida förslaget och under november 
gjordes utskick till alla vårdgivare. 
Länk till generell beskrivning av uppdrag för hjälpmedelssamordnare 

 
b) Gruppdialog 

Erfarenhetsutbyte om hur kompetens gällande förskrivning av hjälpmedel 
tillgodoses, t ex med hjälp av checklistan till Koncept för förskrivarkompetens 
och generell beskrivning av hjälpmedelssamordnare. 
 
Korta reflektioner efter återsamling: 
Den generella beskrivningen av hjälpmedelssamordnare ger stöd till de som 
har den funktionen. Konceptet är bra som stöd i kommunikationen med sin 
chef för att påtala vikten av förskrivarkompetens. Tillsammans är dessa ett 
stöd i kommunikation med chefer och andra förskrivargrupper, som man 
kanske inte arbetar så nära, i vad som bör omhändertas gällande förskrivning 
och hjälpmedel. 
 

3) Tjänsten expertstöd och konsultation 
a) Bokningssätt konsultation, lägesrapport (Christina Hammar) 

Hjälpmedelscentralen utförde under april/maj 2021 en enkätundersökning för 
att utvärdera bokningssätt för konsultation. Ca 51% (ca 246 personer) svarade 
på enkäten. Cirka 79 % var positiva till arbetssättet. Återkommande 
kommentarer i undersökningen var att processen mellan första arbetsorder till 
utprovat hjälpmedel upplevs lång samt att krav på både konsultationsunderlag 
och förväntningssamtal upplevs som dubbelarbete. Länk till utvärdering av 
arbetssätt 
 
Förbättringsarbete pågår för att ytterligare utveckla arbetssättet. En intern 
grupp på Hjälpmedelscentralen samt en samarbetsgrupp med 
vårdgivarrepresentanter har startats och grupperna har haft hittills haft 2-3 
möten. Fokus i förbättringsarbetet är att förenkla för förskrivarna genom att 
korta tiden till första besök, minska administrationen med 
konsultationsunderlaget bland annat genom att förenkla underlaget och att 
förbättra tillgängligheten. Arbetsgrupperna kommer lämna förslag till 
beredningsgrupp Avtal & överenskommelse för vidare beredning. Eventuella 
frågor kan mejlas direkt till Christina Hammar. Kompletterande information 
finns i bifogade presentationsbilder. 
 

b) Aktuellt om Hjälpmedelscentralens utbildningar 2022 (Gunilla Ask) 
Under hösten har utbildningar delvis återgått till fysiska utbildningar, fast med 
färre deltagarplatser än vanligt. Hjälpmedelscentralens övergång till 
Lärportalen är nu helt genomförd och Hjälpmedelscentralens uppfattning är 
att det fungerar väl. Vid frågor eller problem mejla till Hjälpmedelscentralens 

funktionsbrevlåda: rns.hmc.utbildning@vgregion.se  
 
 

https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs6708-1733644741-463/surrogate/H%c3%a4lpmedelssamordnare_generell%20beskrivning.pdf
https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?id=VaJi_CBC5EebWkGO7jHaXwDnts4XSLdCvCqMkGv0SVZUNkhXOVRWQVdPQUFWSkc0WjRPMVpMSFhNRi4u&AnalyzerToken=nZIzLd38id2cP3UlgRoXtiFSI3ZXPByX&wdLOR=c4A5C56B5-B21B-41DA-A64C-2114591DD435
https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?id=VaJi_CBC5EebWkGO7jHaXwDnts4XSLdCvCqMkGv0SVZUNkhXOVRWQVdPQUFWSkc0WjRPMVpMSFhNRi4u&AnalyzerToken=nZIzLd38id2cP3UlgRoXtiFSI3ZXPByX&wdLOR=c4A5C56B5-B21B-41DA-A64C-2114591DD435
mailto:rns.hmc.utbildning@vgregion.se


 

 

Planen för vårens utbildningar är att de genomförs med fullt deltagarantal på 
plats på Hjälpmedelscentralerna. Debitering vid uteblivande samt sent återbud 
återinförs. Anmälan till vårens utbildningar öppnar under mitten av december. 
En ny digital utbildning för specialanpassning av hjälpmedel ingår i basutbudet. 
Viktigt att sprida information om denna! 
 
Visningsdagar 2022 är planerat till vecka 9 och ambitionen är att visningarna 
ska ske på plats på hjälpmedelscentralerna. Mer information om visningarna 
kommer på Hjälpmedelscentralens webbplats.  
Kompletterande information finns i bifogade presentationsbilder. 
  

4) Projekt i Västra Götaland: Välfärdsteknik i samverkan (digitala hjälpmedel) 
a) Information om projektet (Adam Krantz, Emma Övelius) 

Projektet som är ett gemensamt initiativ från VästKom och VGR startade april 
2021. Alla som deltagit i intervjuer, enkätundersökningar eller i samtal är 
positiva till att utveckla en samverkan kring digitala hjälpmedel både inom 
hälso- och sjukvårdens område och inom socialtjänst. Projektets inriktning är 
att bygga på befintliga strukturer kring ledning och styrning med 
Hjälpmedelscentralen som försörjare, och att justera de delar i beredning och 
ledningsstruktur samt handböcker för att området ska kunna implementeras. 
Förslag på samverkansavtal med gemensamma övergripande 
avsiktsförklaringar kommer att gå ut på remiss och förhoppningen är att denna 
kan beslutas under 2022. 
 

b) Gruppdialog 
Hur ser deltagarna i hjälpmedelsforum på förslaget om att samarbeta om 
digitala hjälpmedel? Behövs ett nytt forum för förankring och dialog kring 
produkterna eller ryms produkterna i befintligt forum? Grupperna återkopplar 
via formulär till projektet.  
 
Från dialogerna framkom tre huvudsakliga insikter: 

• Alla grupper är positiva till förslaget om samarbetet kring digitala 
hjälpmedel. 

• Åtta av tio grupper tycker det är bra att skapa ytterligare ett forum för 
erfarenhetsutbyte kring digitala hjälpmedel. Möjligheten att 
omhänderta frågorna kopplade till digitala hjälpmedel inom hälso- och 
sjukvården och socialtjänsten inom hjälpmedelsforum bedöms svårt. 
Det är däremot viktigt att bygga ett nytt forum på liknande struktur 
och ha kunskapsutbyte mellan forumen. 

• I ett forum för digitala hjälpmedel bedöms det framför allt finnas 
behov av kompetenser så som sjuksköterska och biståndsbedömare. I 
övrigt kan upplägg vara liknande som för nuvarande 
hjälpmedelsforum.  

 
5) Projekt och utvecklingsarbeten inom Hjälpmedelscentralen 

a) Sortimentsstyrningsprojektet (Sofia Romliden) 
Sofia är verksamhetsutvecklare på Logistik och utvecklingsenhet inom 
Regionservice informerar om Sortimentsstyrningsprojektet. Projektet är en 
fortsättning på förstudien som genomfördes våren 2021 där produkters 
livscykel med bland annat upphandling, in- och utfasning av hjälpmedel sågs 



 

 

över. Arbetet i projektet är uppdelat i tre områden: ersättningsgrupper, 
beställarperspektivet samt utbildning och information. Det som återstår av 
projektet är förslag på åtgärder och sammanställning i en slutrapport. 
Kompletterande information finns i bifogade presentationsbilder. 
 
En synpunkt som lyfts är att man idag kanske väljer bort ersättningsprodukt då 
information om vilka skillnader som finns mellan hjälpmedlen saknas. I dag 
krävs att förskrivaren själv letar upp informationen genom att söka rätt på 
produkterna i webSesam.  
 

6) Regional överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet 
a) Innehåll och beslutsprocess 

Överenskommelsen är tänkt att förtydliga gränser och ansvar för hjälpmedel 
som används inom skola och daglig verksamhet. Hjälpmedel inom dessa 
verksamheter kan vara personligt förskrivna, grundutrustning eller pedagogiska 
hjälpmedel och därmed ser ansvarsfördelningen olika ut. Utöver 
ansvarsfördelning innehåller överenskommelsen också delar om samverkan 
mellan olika aktörer och delaktighet för den enskilde eller dennes företrädare.  
 
Beslutsprocess gällande överenskommelsen pågår. Om alla parter accepterar 
överenskommelsen kommer samverkansfunktionen ta fram ett gemensamt 
informationsmaterial för implementering. Då kommer även ett par justeringar 
behöva göras i handboken och en plan behöver tas fram för att följa upp 
överenskommelsen. Kompletterande information finns i bifogade 
presentationsbilder. 

 
7) Övrigt 

a) Hjälpmedelsforums dokumentation när Alfresco upphör 
Den yta på Alfresco som innehåller Hjälpmedelsforums dokumentation 
kommer att stängas vid årsskiftet. Material kommer istället att finnas 
tillgängligt på hjälpmedelsforums sida på Vårdgivarwebben. 
Länk till Hjälpmedelsforum på Vårdgivarwebben 
 

b) Kommande möte våren 2022 
Planen är ett fysiskt möte centralt i Göteborg. 

 

 

Trevlig Jul- och Nyårshelg! 
 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/hjalpmedel-och-lakemedelsnara-produkter/hjalpmedelsforum/

