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Totalt antal avslutande utbildningar i 
augusti 2021: 1434 
Var av kommun: 663
Var av VGR: 771

Antal avslutade utbildningar mellan
juli 2020 och december 2020: 172
december 2020 och augusti 2021: 194

I Västra Götaland finns idag ca 4300 
aktiva förskrivare



Färre än 10
Stödassistent/stödpedagog
Optiker
Omvårdnadspersonal/vårdbiträde
Personlig assistent
Läkare
Lärare
MAS

Mellan 10 och 21
Logoped
Synpedagog
Ortopedingenjör
Undersköterska
Studerande
Verksamhetschef/enhetschef

Mellan 100 och 230
Fysioterapeut/sjukgymnast
Arbetsterapeut
Sjuksköterska
Audionom



Digital förskrivarutbildning utifrån koncept för 
förskrivarkompetens

Publicerade på Lärportalen Totara
- Förskrivarutbildning Hjälpmedel för rörelse, kognition och kommunikation samt
antidecubitus (publ. 20 juli 2021)

- Förskrivarutbildning Läkemedelsnära produkter, LMN (publ. 15 september 2021)

Snart publicerad på Lärprotalen Totara
- Förskrivarutbildning Hjälpmedel vid medicinsk behandling

Inventering av behov av förskrivarutbildning pågår
- Inom områdena; Syn, Hörsel, Dövblindhet, Ortoser, proteser och skor



Kompetenskrav för förskrivare av hjälpmedel för rörelse, 
kommunikation och information samt antidecubitus -
Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Kompetenskrav för förskrivare av läkemedelsnära 
produkter - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen 
(vgregion.se)

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/hjalpmedel/koncept-for-forskrivarkompetens/kompetenskrav-forskrivare/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/hjalpmedel/koncept-for-forskrivarkompetens/kompetenskrav-for-forskrivare-av-lakemedelsnara-produkter/


Digitala förskrivarutbildningar

➢ Erbjudande till verksamhetschef för att säkerställa att förskrivarna har adekvat 
kompetens och kunskap.

➢ Konceptet styr vad som ingår i förskrivarkompetensen, utbildningarna ingår som en 
del.

Innehåll
✓ Regelverk
✓ Försörjningsavtal
✓ Beställningssystem
✓ Produktkunskap
✓ Organisation för samarbete och styrning inom hjälpmedelsområdet

Deltagaren kan skriva ut utbildningsbevis efter genomgången utbildning.



… hur många har gått??

Hjälpmedel för rörelse, kognition och
kommunikation samt antidecubitus

Läkemedelsnära produkter (LMN)

137 har besökt utbildningen 36 har besökt utbildningen

74 har genomfört hela utbildningen 15 har genomfört hela utbildningen



Hjälpmedelssamordnare/ hjälpmedelsansvarig

Hjälpmedelsforum 

Dialog om behov och 
innehåll

Beredningsgrupperna 
Handbok & Sortiment och
Avtal &Överenskommelse

Dialog om behov och 
innehåll

Ledningsrådet

Beslut om spridning

Ordförande och vice 
ordförande i ledningsrådet

Informationsbrev till alla 
vårdgivare



Innehåll

➢ Uppdrag
➢ Verka för likvärdig och patientsäker vård

➢ Ansvar och arbetsuppgifter
➢ Samverka

➢ Informationsbärare

➢ Stöd till chefer och förskrivare

➢ Lokalt utvecklingsarbete

➢ Uppföljning 

➢ Kompetenskriterier
➢ Insatt i regelverk, avtal och 

överenskommelser

➢ Kännedom om den egna verksamhetens 
organisation och om omvärlden



Koncept för förskrivarkompetens - Vårdgivarwebben 
Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

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


Gruppdialog 1
Dialog i smågrupper 25 minuter:

➢Hur kan kompetens gällande förskrivning av hjälpmedel tillgodoses genom te x:

o Checklista till Koncept för förskrivarkompetens

o Generell beskrivning av hjälpmedelssamordnare 

o Annat…

De grupper som vill får gärna lyfta fram något som ni talat om i helgrupp.



Bokningssätt Konsultation, lägesrapport



Enkätundersökning april/maj 2021

Bokningssättet har vid utvärderingstillfället varit i drift ca 7 månader

Enkäten har skickats ut till de förskrivare som lagt mer än en 
arbetsorder Konsultation efter den 1/10 2020 fram tom 9/4 2021

Totalt skickades enkäten ut till 492 förskrivare (10 personer hade 
autosvar med orsaker som föräldraledig m.m.)

Vi fick totalt 51 % svar, dvs 246 av de 482 personer som mottog 
enkäten svarade

RAPPORTLÄNKEN

2021-12-10 Här skriver du in sidfot

https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?id=VaJi_CBC5EebWkGO7jHaXwDnts4XSLdCvCqMkGv0SVZUNkhXOVRWQVdPQUFWSkc0WjRPMVpMSFhNRi4u&AnalyzerToken=nZIzLd38id2cP3UlgRoXtiFSI3ZXPByX


Helhetsintryck

Helhetsintrycket av nuvarande bokningssätt av konsultation är att 

det fungerar bra
Instämmer helt, till stor del eller varken eller anser förskrivare inom
Kommun 85% 
Närhälsan 49%
Habiliteringen 56% 
Sjukhusen 67% 
Privata 64% 

2021-12-10 Här skriver du in sidfot



Förväntningssamtal

Det bokade förväntningssamtalet har ökat kvaliteten på 
utprovningstillfället
Instämmer helt, till stor del eller varken eller anser förskrivare inom
Kommun 83% 
Närhälsa 51% 
Habilitering 78% 
Sjukhus 58% 
Privat 50% 

2021-12-10 Här skriver du in sidfot



134 kommentarer har lämnats (av 246 svarande)
Övervägande är att
➢processen från lagd arbetsorder till utprovat hjälpmedel upplevs lång

➢dubbelarbete med både konsultationsunderlag och förväntningssamtal

Övriga kommentarer
➢ tillgängligheten upplevs ha försämrats

➢ bokningssättet är omständligt och genererar merarbete

➢ förväntningssamtalet är värdefullt, ger bättre struktur

➢mailkontakt är en bra form för bokning

➢ nuvarande utformning av bokningssätt fungerar bra

2021-12-10 Här skriver du in sidfot



Pågående förbättringsarbete

Intern arbetsgrupp HMC
Hjälpmedelscentralen har en intern arbetsgrupp bestående av 
hjälpmedelskonsulenter, assistenter, servicechef och processledare 
som tittar på förbättringsförslag

Samarbetsgrupp
En arbetsgrupp med representanter från så väl vårdgivarna som 
Hjälpmedelscentralen har tillsammans diskuterat vilka förbättringar 
som behövs för att Bokning av konsultation skall bli smidigare

2021-12-10 Här skriver du in sidfot



Vad har vi kommit fram till så här långt?

Fokus har varit på hur vi kan förenkla för förskrivarna när det gäller
➢Korta tiden till första besök

➢Minska administration med konsultationsunderlag

➢Förbättra tillgänglighet

I det stora hela ser inte representanterna från Vårdgivarna några större 
behov av förändringar då den allmänna uppfattningen har varit att 
nuvarande bokningssätt fungerar väl.

2021-12-10 Här skriver du in sidfot



Utbildningar och visningar



Aktuellt

Hösten fungerat bra – utbildningar igång. Fortsatt en del inställt på de 

mindre orterna. 2-3 anmälda

Övergången till Lärportalen avslutad och vår bild är att det fungerar 

överlag väl

Återgång till normalt antal platser våren 2022

Anmälning beräknar vi kunna öppna redan i mitten december

31 utbildningstillfällen i 13 utbildningar i plan våren 2022 



Summering 2021

Summering 2021 blir klar i början av 2022. Alla tillfällen inte klara än. 

Brukar presenteras på vårens Hjälpmedelsforum. 

Tidigare mycket hög svarsfrekvens på utvärderingar. Blir förmodligen 

mycket lägre 2021. 

Är stora nackdelen med en digital enkät i systemet, jämfört med att på plats 

uppmanas fylla i en pappersutvärdering.

Dock billigare, effektivt och miljövänligare …..

Vi behöver efter 2022 bedöma om det är tillräckligt bra….



”Specialanpassning av hjälpmedel” 
- nu digital utbildning 
Återkoppling önskas till Hjälpmedelsforum - om vilka förskrivargrupper som deltagit

Fördelning mellan yrkesgrupper nu när även logopeder kan gå utbildningen? 

29 deltagare anmälde sig (totalt 60 tillgängliga platser) + 2 som inte kom

9 fysioterapeuter, 1 Logoped, 17 arbetsterapeuter

15 st från HoH, 2 st primärvård, 10 st från kommun

Till våren har vi 40 tillgängliga platser.



Bra och tydligt material, enkelt 
förklarat. Bra med exempel.

Bra att utbildningen är digital. 
Grupparbetet fungerade bra

Grundlig och välstrukturerad

Kunniga utbildare. Intressant hela vägen in i mål.Tydligt, enkelt, lättsam stämning

Kursen tycker jag fungerar bra digitalt. Det 
som är negativt med en digital kurs är att 
man inte får träffa andra kollegor och det 
blir inte att man pratar, lär känna varandra 
och delar erfarenheter på samma sätt

Känner mig säkrare när det kommer 
till specialanpassning och hur man 
går tillväga, vilket förhoppningsvis 
kommer resultera i att man vågar 
tänka mer specialanpassning än vad 
man gjorde tidigare

Mer noggrannhet i mitt arbete 
kring förskrivning av 
hjälpmedel/anpassningar



Tid och planeringshjälpmedel 
– digital utbildning

Genomförs helt på egen hand

Publicerades 1 november

6 har genomfört helt + 18 förskrivare har påbörjat 

Kurs: Tid och planeringshjälpmedel, grund för förskrivare, basutbud, 

Hjälpmedelscentralen (vgregion.se)



Jag möter många patienter som 
har behov av kognitivt stöd. Detta 
är användbart.

Jag arbetar med patienter som har 
nedsatt kognitiv förmåga, detta 
kommer att hjälpa mig en del så jag 
har bättre koll på sortimentet

Tyckte själv det var för låg nivå för mig, 
men skall rekommendera till kollegor 
som inte tidigare har erfarenhet av 
dessa hjälpmedel 

Enkel, snabb, lätt att gå tillbaka till

Det är uppskattat att få en översikt över de kognitiva hjälpmedel som finns

Möjlighet till frågor gällande patientfall 
tror jag skulle hjälpa mycket då jag känner 
mig mycket då jag känner mig oerfaren 
inom strukturhjälpmedel  

Kunde varit ännu mer information om 
de digitala hjälpmedlen och deras 
funktioner

Kanske lite mer djupgående information



Visningsdagar av nytt upphandlat 
sortiment vecka 9 2022
Visningarna kommer att hållas på Hjälpmedelscentralerna mellan

09:30-15:30, lunchstängt 12:00-13:00:

Mölndal Måndag 28 februari

Uddevalla Tisdag 1 mars

Skövde Onsdag 2 mars

Borås Torsdag 3 mars

Produkter som kommer visas är inom områdena:

Ramper, Sitt- och ryggdynor, Lyftar och lyftselar, Drivaggregat, Gånghjälpmedel

Se webbplats för information

https://regionservice.vgregion.se/hjalpmedel/vardgivare/vara-tjanster/Hjalpmedelscentralensutbildningar/


Hjälpmedelscentralen
- Projekt Sortimentsstyrning

2021-12-02



Bakgrund och syfte

Det har inom Hjälpmedelscentralen gjorts en förstudie för att se över hur en produkts livscykel ser ut.

Syftet var att göra en genomlysning 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 utan att göra avkall på patientsäkerhet. 

I förstudiens slutrapport uppgavs en rad olika åtgärdsförslag för fortsatt arbete, där sortimentsstyrning i 
form av ersättningsgrupper/artiklar var ett av de åtgärdsförslag som rekommenderas som lämpliga val att 
fortsätta arbeta med i projektform, vilket resulterade i detta projekt – Sortimentsstyrning.

Tidsplan: juni 2021 – december 2021



Genomförande och omfattning
Arbetet med projektet genomförs i följande steg: 

Inom projektet för sortimentstyrning har arbetet delats upp i tre huvudsakliga områden: 
→ Ersättningsgrupper
→ Beställarperspektivet

→ Utbildning & Information

Informationskällor till projektet är bland annat från:
→Enkät

→ Intern workshop
→Benchmarking

Kartlägg 
nuläge

Specificera 
målbild

GAP-analys Förslag 
åtgärder

Rapport



Kartläggning nuläge 

Här såg vi in på följande frågeställningar:

➢ Vad är en ersättningsgrupp

➢ Hur skapas en ersättningsgrupp

➢ Underhåll av ersättningsgrupp

➢ Avsluta en ersättningsgrupp 

➢ Ersättningsgruppernas effektivitet

➢ Prissättning 

Ersättningsgrupper
Beställar-

perspektivet
Utbildning och 

Information



Kartläggning nuläge 

Här såg vi in på vad det är som möter beställaren vid val av hjälpmedel: 

➢ Förskrivarnas perspektiv:

- Websesam

- ”Friare val”, Patientens inflytande på val av produkt

Ersättningsgrupper
Beställar-

perspektivet
Utbildning och 

Information



Kartläggning nuläge 

Här såg vi in på vilken utbildning och information som finns tillgänglig gällande 
ersättningsgrupper: 

➢ Vårdgivarwebben

- Förskrivarutbildning

➢ Hjälpmedelscentralens hemsida 

➢ Hjälpredan

Ersättningsgrupper
Beställar-

perspektivet
Utbildning och 

Information



Målbild

Relevanta ersättningskedjor
Säkerställa relevanta ersättningskedjor

Kriterier för att skapa en relevant kedja:

‒ Artiklar med omsättning

‒ Lagersaldo om minst 2

o För år 2022 har Hjälpmedelscentralen som mål att det ska finnas saldo på 50% av ersättningsartiklarna.

Processer och rutiner
Det ska finnas framtagna processer och rutiner gällande hantering av ersättningskedjor

Information och utbildning
Tydlig information och utbildning kring ersättningskedjor 



Gap-analys, ett urval
Ersättningsgruppers olika faser 

‒ HMC använder idag olika begrepp för det vi här benämner som ersättningsgrupper. Begreppen som används 
är ersättningsgrupp eller ersättningskedja och de ingående artiklarna kan kallas så väl ersättningsartikel som 
alternativ artikel eller likvärdig artikel. Användandet av flera olika benämningar för samma sak skapar 
förvirring och en otydlighet

‒ Det saknas en tydlig information om vad en ersättningsgrupp är samt effekterna av att välja en 
ersättningsartikel

‒ Då ersättningsprodukt erbjuds i websesam framgår det inte tydlig i vilka fall ersättningsprodukter finns att 
tillgå och information om funktion, pris och leveranstid saknas. 

‒ Det finns idag ingen fullständig rutin som säger vilka parametrar som bör “checkas av” vid framtagande av 
en ersättningsgrupp, vid hantering av en ersättningsgrupp eller vid avslutandet av en ersättningsgrupp

‒ Vid stickprov av nuvarande ersättningsgrupper, så visar det sig att Hjälpmedelscentralen har saldo på strax 
över 30% av alla ersättningsartiklar, och av dessa accepterar beställaren i sin tur ca 30% 



Nästa steg
Arbetet med projektet genomförs i följande steg: 

Fortsätta arbetet med åtgärdsförslag 

Sammanfatta i slutrapport

Kartlägg 
nuläge

Specificera 
målbild

GAP-analys Förslag 
åtgärder

Rapport



Tack!

Kontaktuppgifter:

Sofia Romliden
Verksamhetsutvecklare Logistik
Utvecklingsenheten, AO2 Regionservice
Västra Götalandsregionen
Mobil: 072-207 68 56
E-post: sofia.romliden@vgregion.se

mailto:sofia.romliden@vgregion.se


Regional överenskommelse, innehåll och beslutsprocess

Bakgrund och 
avtalsparter

Syfte och mål

Ansvar

• Styrdokument

• Definitioner och tillämpning 
av begrepp

• Ansvarsfördelning

Samverkan Jämställdhetsperspektiv Implementering

I händelse av tvist Uppföljning
Giltighet och 

omförhandling



Bakgrund till uppdrag 2020

➢Beroende på det aktuella syftet med ett hjälpmedel kan en och samma produkt 
vara antingen ett personligt förskrivet hjälpmedel, ett pedagogiskt hjälpmedel 
eller grundutrustning, vilket kan komplicera gränsdragningen mellan 
huvudmännen och kan leda till en fördröjning innan den enskildes behov av 
hjälpmedel blir tillgodosett.

➢På uppdrag av Ledningsrådet för medicintekniska produkter (MTP) har en tillfällig 
beredningsgrupp arbetat fram en överenskommelse med syfte att tydliggöra 
ansvar för hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet (LSS). 

➢Den tillfälliga beredningsgruppen har haft representanter från berörda 
verksamheter.



Ansvarsfördelning mellan olika 
aktörer i hjälpmedelsprocesser.

Samverkan mellan olika aktörer.

Delaktighet för den enskilde 
eller dennes företrädare.

Tre viktiga delar i överenskommelsen

Definitioner av 
begrepp och 

dess 
tillämpning.



Beslutsprocess för överenskommelsen

➢Ledningsråd MTP ställde sig bakom innehåll i 
överenskommelse 2020-12-09.

➢Den politiska beredningsgruppen ställde sig bakom förslaget 
2021-02-12.

➢Samrådsorganet (SRO) ställde sig bakom 
överenskommelsen 2021-04-23.



Beslutsprocess, forts

➢VästKoms styrelse ställde sig bakom förslaget till överenskommelse 
och rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera 
kommunerna att ta egna beslut 2021-06-01.

➢Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i VGR godkände överenskommelsen 
2021-06-30.

➢Under september - november 2021 pågick informationsinsatser på 
kommunsidan

➢Överenskommelsen skickades ut till 49 kommunen för beslut och 
undertecknande 2021-11-24.



Vad händer nu?

Om alla parter skriver under 
överenskommelsen gäller den 
från i början av 2022.



Hjälpmedelsforums dokumentation

Anteckningar, 
information-

brev…

Alfresco 
ska 

stängas

Ytan
upphör

2021-12-30

… i nytt block nertill på Vårdgivarwebben:



Tack för idag och för 
er medverkan i 
Hjälpmedelsforum!

I mitten av december kommer ett 
informationsbrev till representanter i
Hjälpmedelsforum – för vidare
spridning.


