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Hjälpmedelscentralens 
tjänster



Leverans: Uppföljning av åtgärder med 

anledning av brist på hjälpmedel hos 

Hjälpmedelscentralen (gruppdialog)



Leverans: Uppföljning av åtgärder med anledning av brist 
på hjälpmedel hos Hjälpmedelscentralen

Frågor att diskutera (se bild 6 och 7)

Diskutera ca 15 min i smågrupper

Återsamling med några exempel från grupperna

Skicka in resterande tankar, idéer och svar och  till:

samordning.hjalpmedel@vgregion.se

mailto:samordning.hjalpmedel@vgregion.se


Frågor om försörjningen, Hjälpmedelscentralen 
 

I krissituationer behöver man vara kreativ och hitta nya idéer utanför 

ramarna. Hjälp gärna till att utvärdera och komma med goda idéer. 
 

 

1. För att säkerställa att så många patienter som möjligt kan få sina hjälpmedel, vill vi be dig 

som förskriver och beställer hjälpmedel att: 

 

Är någon av åtgärderna nedan överflödiga, i så fall varför? 

• Använda sortimentsöversikterna för att hitta alternativa produkter (även hjälpmedel som är 

utgående eller har utgått) om leverans ej kan ske på den ursprungligt beställda artikeln. 

• Kontakta Hjälpmedelscentralens kundtjänst 010-473 80 80 val 3 konsultation, för att få 

rådgivning om alternativa produkter. 

• Endast beställa akutorder som avser att täcka basala behov. 

• Om möjligt välja en annan storlek eller funktionalitet på ett hjälpmedel om den tänkta 

storleken/funktionaliteten ej går att få levererad. 

Hur ser du/ni på att patienten kan använda sig av ett lite annorlunda sortiment ex. annan storlek, utan 

elfunktion, liknande eller beställa andra alternativa produkter som ändå uppnår viss funktion om 

funktionaliteten ej går att få levererad? 

 

• Återlämna hjälpmedel till Hjälpmedelscentralen så fort som behovet upphört. 

Hur kan vi lämna tillbaka hjälpmedel som inte används och öka returer som kan återanvändas? 

• Ansvarsfrågan – Patientens, förskrivarens beslut? 

• Hur skulle det i så fall kunna gå till? 

 

Kan man tänka fler saker som ni kan bidra med? 



1. Antal expedierade i den förstärkta kundtjänsten 

Hade ni kännedom om möjligheten? 

Hur kan vi hjälpa er ytterligare? 

 

2. Hur kommunikationen nått dig 

Hur har det nåtts ut till alla förskrivare, hur har ni gett uppdraget vidare ex. till hemtjänst eller andra 

enheter? Hur kan det göras bättre? 

Kan ni se ytterligare kanaler?  

Hur tycker du att kommunikationen kan förbättras, ge exempel? 

Hur har dialogen med era patienter gått gällande eventuella konsekvenser?  

Hur har dialogen gått inom din grupp gällande eventuella konsekvenser? Hur kan du se att de går att 

påverka? 

 

3. Övriga aktiviteter att ta ställning till – eller ange egna idéer 

Skulle det vara ok att dela upp på samleveranserna för att få delleveranser där det är möjligt, i dialog 

med förskrivaren? 



Leverans till utlämningsställe



Ny leveranstyp - Utlämningsställe

Ny leveranstyp utöver leveranser till patientens vistelseadress och buffertförråd

Ger patient och förskrivare ökad flexibilitet

- Behöver ej vänta hemma på leverans

- Leveransen aviseras med SMS

Efterfrågat redan vid utvärdering av samarbetsavtal 2017 samt vid kommande 

försörjning av digitala hjälpmedel

Passar vissa hjälpmedel med ”rätt” mått och vikt

Leveranstyp inom samarbetsavtal, HJMB och digitala hjälpmedel



Leveranstyper - Hjälpmedelscentralen

Hjälpmedels-
centralen

Patientens 
vistelseadress

Buffertförråd

Utlämnings-
ställe

Utleverans

Retur



Utlämningsställe – Status nuläge

Upphandling av transporttjänst pågår. Avtal från 1 oktober 2022

Säkerställa logik i Websesam för leveranstyp – Pågår via Visma

Utmaning; Endast vissa artiklar ska omfattas av leveranstypen

Preliminär start av leverans till utlämningsställe – Årsskiftet 2022-2023. 

Detta under förutsättning att Visma kan leverera en anpassning av 

nuvarande Sesam/Websesam



Utbildningsprocess



Agenda denna stund

Återblick - hur gick det?

Riktlinjer kompetensutveckling VGR

Gemensam planering – enkät

Utvärdering – nystart 2023

Nytt 2022

RSS-flöde



Återblick siffror 2021

Utbildningsprodukt totalt (inkl. uppdragsutbildning): 18 st (34 st)

Genomförda tillfällen exkl. självledda (inkl uppdrag): 25 st (37 st)

Självledda ca 50 st genomföranden

Inställda tillfällen (varav Covid): 33 st (26 st)

Antal deltagare (exkl. självledda och uppdragsutb): 246 st

Antal tillgängliga platser basutbud (exkl. självledda): 504 st

Dyrt år per deltagare p.g.a. mycket omställning och inställt och få 

deltagare per tillfälle (9,8)



Vår 2022 i siffror - fram till 6 maj

Antal genomförda tillfällen: 9 st varav 4 digitala

Antal kvarstående annonserade tillfällen maj/juni: 10 st

Antal inställda tillfällen: 2 st (Introduktion nya Förskrivare)

Antal deltagare på basutbud fram till 6 maj: 150 st

(dvs i genomsnitt 16,6 st deltagare per tillfälle).



Riktlinje för kompetensutveckling VGR

För all utbildningsplanering lutar HMC oss mot Riktlinjen för 

kompetensutveckling och lärande, beslutad av regionstyrelsen 2021

Förflyttning från att "kunna" - till att "kunna och göra”

Steg för planering av läraktiviteter

1. Identifiera önskad effekt i verksamheten!

2. Identifiera den förändring som behöver ske för att uppnå effekten!

3. Vilket lärande måste ske, kan underlätta förändringen?

4. Lärandet skall vara motiverande, aktiverande, inkluderande, hållbart!



Gemensam planering – skicka 

in svar och funderingar

https://vgregion.esmaker.net/s.aspx?id=

16a99d9c1ffe

Enkät att besvara öppen från och med idag 

på aktuella frågor kring utbudet.

Länk och QR-kod i dagens agenda och 

kommer också ut på mail.

https://vgregion.esmaker.net/s.aspx?id=16a99d9c1ffe


Utvärderingar nu och framåt

Utvärderingar, utmaning enkätverktyg, översyn pågår för ny hantering 

från 2023



Nytt 2022

Kompression för underben, första tillfället hölls 17 maj

‒ Blev fullsatt och med flera på väntelista



Nytt 2022

Återkoppling: Fortsatt satsning ökat barnperspektiv

‒ Uppdelning stå-gå /träning båda inkl. barnperspektiv



Nytt 2022

Ökad samverkan universitet/högskola



Nytt 2023

Beredning påbörjas för en större förändring av ”Introduktion 

till Hjälpmedelscentralen” /digitalisering-digital del



Nytt 2022

Tilläggsutbud



Hemsidan

RSS-flöde för uppdateringar möjligt

Så här lägger du till ett RSS-flöde (prenumeration) i Outlook -

Leverantör av Hjälpmedel i Västra Götalandsregionen 

(vgregion.se)

https://regionservice.vgregion.se/hjalpmedel/vardgivare/nyheter/nyheter---alla/nyheter/sa-har-kan-du-prenumererar--pa-vara-nyheter-sakerhetsmeddelande-och-leveransstorningar/


Tack!

Glöm inte att så snart du kan svara på

enkäten för gemensam planering!

https://vgregion.esmaker.net/s.aspx?id=16

a99d9c1ffe

https://vgregion.esmaker.net/s.aspx?id=16a99d9c1ffe


Krav på MTP utifrån MDR 

• Förordningen 2017/745 om medicintekniska produkter (MDR) syftar till att skapa ett 
robust, öppet, hållbart och internationellt erkänt regelverk, som förbättrar den kliniska 
säkerheten och ger ett rättvist marknadstillträde för tillverkare och hälso- och 
sjukvårdspersonal.

• Tillverkare som har för avsikt att släppa ut medicintekniska produkter i klass 1 på 
marknaden måste garantera överensstämmelse med alla tillämpliga kraven i MDR.

• Produkter som bedöms ingå i kategorin medicintekniska produkter (=avsedd för 
användning av person med funktionsnedsättning), men som inte är inte CE-märkt enligt 
MDR får inte längre säljas på marknaden. 



Konsumentprodukt som hjälpmedel

• Med konsumentprodukter menas produkter som säljs och marknadsförs till 
privatpersoner.

• I sortiment finns ett begränsat antal förskrivningsbara konsumentprodukter. Bedömning 
av gjorts av beredningsgrupp Handbok & Sortiment utifrån analys av risker och nytta.

• Vid förskrivning av konsumentprodukt ska förskrivare göra en bedömning om produkten 
är säker för den aktuella patienten.

• Vid eventuell personskada, som kan kopplas till användningen av hjälpmedlet, omfattas 
personen inte av patientförsäkringen och har inte rätt till ersättning enligt 
patientskadelagen.



Konsekvenser

Produkt utan CE-
märkning som MTP

Förskrivning som 
konsumentprodukt 

är möjlig

Får inte 
marknadsföras som 
konsumentprodukt

Anses produkten 
avsedd för 

användning av 
personer med 

funktionsnedsättning
?

Nej

Ja

Kan inte ingå i 
sortiment



Aktuell produkt 
utan MDR-
märkning

Peklampa (för att möjliggöra användning av 
kommunikationsutrustning)

• För närvarande 30 patienter med 
förskrivna produkter

• Bedöms ingå i kategorin 
medicintekniska produkter och säljs 
inte längre

• Utgått ur Hjälpmedelscentralens 
sortiment

• Nyförskrivning kan inte göras, finns 
dock reservdelar till redan förskrivna 
produkter

• Arbete med att hitta ersättare pågår



Aktuell produkt 
utan MDR-
märkning

Skötbord för småbarnsföräldrar med 
rörelsehinder

• Tidigare märkt enligt maskintekniskt 
direktiv.

• Utifrån patientsäkerhetsskäl har 
beredningsgrupp Handbok & 
Sortiment bedömt att de inte ska 
kunna förskrivas som 
konsumentprodukter.

• Övergångsregler har tagits fram av 
beredningsgrupp. 

• Patienter uppmanas att lämna tillbaka 
förskrivna produkter. (Sex registrerade 
på patient vid datum för beslut.)



Aktuell produkt som 
varit märkt enligt 
tidigare direktiv, men 
som inte längre säljs 
av leverantör

Sensagonkontakt (Panel som visar status på 
olika saker i hemmet)

• För närvarande 7 produkter 
registrerade på patient.

• Leverantör saknas. 

• Anses för dyrt och för liten volym för 
att MDR-märka.

• Finns inget motsvarande i sortiment 
(planeringskalender och 
planeringstavla inom samma ISO-kod 
222733).

https://www.sensagon.se/produkter


Projekt och
utvecklings-
arbeten inom
Hjälpmedels-
centralen



Hjälpmedelscentralen
- Projekt Sortimentsstyrning

2022-05-19



Bakgrund och syfte

Under våren 2021 gjorde Hjälpmedelscentralen en förstudie för att se över hur ett hjälpmedels 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. 

Sedan projektet startades har pandemin och krisen i Ukraina påverkat leveranserna av hjälpmedel. Med utvecklade och 
bättre fungerande ersättningskedjor, skulle alternativa leveranser kunna erbjudas i större omfattning och utan manuell 
hantering.

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 – januari 2022



Vad är en ersättningsgrupp?

”Vid beställning ges för vissa produkter förslag på likvärdig produkt. Syftet är att 

synliggöra likvärdiga produkter som finns i lager för att öka omsättningen av 

produkter och därmed minska lagervolymerna”

‒ Förskrivarutbildning Hjälpmedel för rörelse, kommunikation och information

”Ersättningsgrupper används för att främja återanvändningen av utgående 

artiklar samt att underlätta beställningen av dessa.

‒ Hjälpmedelscentralens hemsida



Genomförande och omfattning
Arbetet med projektet genomfördes i följande steg: 

Inom projekt sortimentstyrning var arbetet inriktat på ersättningsgrupper och utifrån det delats upp i 
två huvudsakliga områden: 
→ Beställarperspektivet
→ Utbildning & Information

Informationskällor till projektet kommer bland annat från:
→Enkät

→ Intern workshop

→Benchmarking

Kartlägg 
nuläge

Ta fram 
målbild

GAP-
analys

Förslag 
åtgärder

Rapport



Nuläge

Få ersättningsartiklar har saldo på Hjälpmedelscentralens huvudlager (31% i mars 2022). Att det finns saldo är en 
förutsättning för att beställaren ska kunna få ett erbjudande om ersättningsartikel

Relativt få beställare accepterar en föreslagen ersättningsartikel (ca 33%)

20% lägre hyrespris på artiklar i tidigare sortiment jämfört med artiklar i nuvarande sortiment

Viktigaste faktorer för beställaren är att hjälpmedlet fungerar optimalt för patienten och att leveranstiden är den 
samma som för den ursprungligt tänkta artikeln

Det finns potential i att utveckla Hjälpmedelscentralens rutiner och instruktioner kring hur en ersättningsgrupp 
startas, underhålls och avslutas

Information om syftet och funktionen med en ersättningsgrupp är minimal – Låg kunskapsnivå!

Hjälpmedelscentralen är i regel ”snabba” med att introducera nytt sortiment

Den enskilda beställaren har ensamt mandatet att välja artikel. Stora skillnader mellan olika regioner i Sverige

Beställarsystemet Websesam ger inte optimalt stöd vid val av ersättningsartikel



Målbild
Relevanta ersättningskedjor

- Artiklarna i en ersättningsgrupp har normalt ett saldo på minst 2 st (Mål år 2022: 50%)

- Ersättningsgrupperna har omsättning

- Ersättningsgrupper som inte har saldo eller där det inte görs beställningar - Slopas

o .

Processer och rutiner

- Det ska finnas framtagna processer och rutiner gällande hantering av ersättningskedjor (Uppstart-Underhåll-Avslut)

- Koncept för infasning/utfasning av sortiment tillsammans med vårdgivarna

Information och utbildning

- Tydlig information på webbplatser och i Websesam.

- Förstärkt del i förskrivarutbildningen

- Förskrivaren ska vara helt trygg med funktionalitet, leveranstid och hyrespris



Interna Åtgärder - Hjälpmedelscentralen

Åtgärd 1 – Inventering/Genomgång av befintliga ersättningsgrupper. Start april 2022

Genomgång av nuvarande ca 200 ersättningsgrupper för att undersöka om de är relevanta, 
efterfrågade, rätt prissatta samt om HMC kan leverera artiklar i gruppen. Avsluta grupper som ej är 
relevanta.

Åtgärd 2 – Ta fram instruktion/rutin för ersättningsgrupper. Start vår/sommar 2022

Ta fram instruktion för att skapa - underhålla - avsluta ersättningsgrupp för att säkerställa 
relevanta ersättningsgrupper/artiklar. Klargöra ansvar för ersättningsgrupp, ta fram 
rapportverktyg för uppföljning mm

Åtgärd 3 - Utveckla lagervård för ersättningsgrupper. Start Hösten 2022

Skapa organisation och roller som arbetar efter framtagna rutiner
Aktiv övervakning av lagernivåer och säkerhetslager
Utrymme för att lagerhålla



Interna Åtgärder - Hjälpmedelscentralen

Åtgärd 4 - Översyn av beställarsystemet Websesam. Start vår/sommar 2022

Genomföra en översyn av nuvarande beställarsystem gällande de benämningar som används
samt hur leveranstid visas för en ökad tydlighet vid val av ersättningsartikel.

Åtgärd 5 - Upphandling av nytt affärssystem. Pågår

Säkerställa att nytt affärssystem kan hantera ersättningsgrupper.



Åtgärd Uppdrag Aktivitet Ansvar Tidsplan

1. Dialog och förankring 
i samverkan gällande 
åtgärdsförslagen och 
analys av hur de kan 
påverka vårdgivarna.

Steg 1;Presentera rapporten 
på Hjälpmedelsforum 19/5. 
Därefter dialog om åtgärder, 
prioriteringar och 
konsekvenser i 
beredningsstrukturen

• Lyfta med inköpsstyrgrupp för 
införande av nya produkter

• Dialog med samverkansfunktionen
• Dialog i Beredningsgrupper
• Beslut i Ledningsråd

2. Succesiv infasning av 
nya hjälpmedel
Utveckla stegvis 
infasning av nytt 
sortiment i syfte att så 
länge som möjligt ha 
omsättning på det äldre 
sortimentet.

Skapa en ny ordning för hur 
hjälpmedel i ett nytt avtal 
fasas in
Hur länge får/kan HMC 
avvakta med inköp i nya 
avtal
Utreda möjligheter att 
avvakta med utbildningar i 
nya artiklar till förmån för 
befintliga. Hitta systematik i 
hanteringen.

• Förändra logiken för ledtider på nytt 
respektive äldre sortiment

• Identifiera brytpunkter för nytt och 
gammalt sortiment

• Förtydliga exponering av sortiment 
och ledtider i beställarsystemet

• Förändra tidpunkten för utbildningar 
i nya sortiment

Åtgärder tillsammans, Hjälpmedelscentralen-Vårdgivarna



Åtgärder tillsammans med vårdgivarna

Åtgärd Uppdrag Aktivitet Ansvar Tidsplan

3. Utreda möjlighet till 
”fasta” ersättningsartiklar där 
det är möjligt (Både vid 
leverans till patient och till 
buffertförråd)

Ta fram exempel på områden där det 
skulle fungera med fasta 
ersättningsgrupper. Ta fram riktlinjer 
och forum för när en fast 
ersättningsgrupp kan vara aktuell.

• Identifiera artiklar i äldre 
sortiment som matchar till minst 
95% med artiklar i nuv. sortiment.

• Klargöra i vilket forum som beslutar 
om fast ersättningsgrupp

• Klargöra om det behövs en 
förändringar i beställarsystemet

4. Information och utbildning
Utökad och förtydligad 
information/utbildning om 
ersättningsgrupper Likartad 
info på Vårdgivarwebben, 
Hjälpmedelscentralens 
hemsida och Websesam

Dialog/information/utbildning till 
vårdgivare genom 
beredningsstruktur.
Säkerställa att information är likartad 
i olika forum/kanaler

• Utvecklad information i 
beställarsystemet

• Utvecklad info på webbplatser
• Större utrymme och tydlighet om 

ersättningsgrupper 
i förskrivarutbildning och 
introduktionsutbildning



Miljöarbete inom Hjälpmedelscentralen
En ISO-certifierad del av Regionservice



Om oss

Vi är sedan 2017 certifierade enligt ISO 

14001 och 9001 för vårt systematiska 

arbete med miljö och kvalitet

Miljöarbetet är en central del i 

verksamhetsplaneringen

Vi har mätbara mål och en handlingsplan 

för att nå målen



Grund för vårt miljöarbete

Lagar och förordningar

VGR miljöpolicy och miljömål

Beslut från förvaltningen

Vår egen miljöpåverkan

Förväntningar och bindande krav från 

intressenter

Ständiga förbättringar



Betydande miljöaspekter för HMC

Inköp

Transporter

Recirkulation av hjälpmedel

CO2e





Hjälpmedelscentralens 

miljömål 2022

Återanvändningsgrad för individmärkta 

hjälpmedel är minst 65%

Minskade utsläpp av CO2e från transporter

Andel fossilfritt drivmedel är minst 60%

Minskad användning av farliga kemikalier

Ökad källsortering av plast





Projekt: cirkulära förpackningar

Syfte

‒ Minskad miljöpåverkan genom återanvändning

Utvärdering

‒ Påsarna används hittills inte tillräckligt många gånger

innan de kasseras

Fortsatt arbete

‒ Identifiera, planera och genomföra åtgärder för att öka

snittanvändningen per påse



Förskrivar-
kompetens



Totalt antal avslutande utbildningar i 
december 2021: 1 509 
Varav kommun: 712
Varav VGR: 797

Antal avslutade utbildningar under 
2021: 269 (fler under våren än under 
hösten)

I Västra Götaland finns ca 4 300 aktiva 
förskrivare0
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Digital förskrivarutbildning utifrån koncept för 
förskrivarkompetens

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

- Förskrivarutbildning Läkemedelsnära produkter, LMN (publ. 15 september 2021)
- Förskrivarutbildning Hjälpmedel vid medicinsk behandling (publ. 23 februari 2022)

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)

Kompetenskrav för förskrivare av hjälpmedel vid medicinsk behandling -
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/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/hjalpmedel/koncept-for-forskrivarkompetens/kompetenskrav-for-forskrivare-av-hjalpmedel-vid-medicinsk-behandling/


… hur många har gått??



Översyn av 
handböcker



Process för ny utformning av handböcker

Delprocess 1
Inventera hur handböckerna 
upplevs av användarna och 
deras behov

Delprocess 2
Omvärldsbevakning

Delprocess 2
Formulera mål 
och syfte med 
förändring

Delprocess 2
GAP-analys

Delprocess 3
Ta fram förslag 
på förändring

Delprocess 3
SWOT-analys av
förslag på 
förändring

Delprocess 3
Inventera praktiska 

möjligheter/lösningar

Avstämning med 
ledningsråd MTP

Beslut i 
ledningsråd MTP

Delprocess 4
Genomför 
förändring

Delprocess 5
Utvärdering av 
ny utformning,
eventuella 
justeringar

Våren 
2022

Hösten 
2022

Våren 
2023

Hösten 
2023

Återrapportering till 
ledningsråd MTP

Uppdrag från 
ledningsråd MTP

Arbetet leds av samverkansfunktionen. 
Beredningsgrupperna LMN och Handbok & Sortiment deltar i arbetet.
Övriga beredningsgrupper kommer informeras och eventuellt involveras i vissa delar.



Delprocess 1
Inventera hur 
handböckerna 
upplevs av 
användarna och 
deras behov

Våren 
2022

januari marsfebruari april junimaj

Information till LR vid alla möten under våren

Information och dialog med BG LMN och H&S vid alla möten under våren

juli

Samverkansfunktionen tar fram förslag på design 
av inventering och en kommunikationsplan.

Genomför inventeringen: 
7 olika Fokusgrupper 12 april- 12 maj

Genomför inventeringen:
Enkät 16 maj – 31 maj

Omhänderta data från 
inventeringen, analysera 
och dokumentera

Genomför inventeringen:
Vid behov flera 
fokusgrupp och/eller 
intervjuer juni

Information till deltagare i 
fokusgrupp och deras 
chefer mars



Aktuellt om 
webSesam



Avtal och överenskommelser



Vårdgivarnas 
åtagande

Vårdgivarna ska följa aktuella författningar och 
standarder inom hälso- och sjukvårdsområdet 
och det medicintekniska området samt Handbok 
för förskrivning av personliga hjälpmedel. 

I ansvaret ingår bland annat att

• följa gemensamt upprättade rutiner

• ansvara för förskrivarnas kompetens

• ansvara för att registrera förskrivna hjälpmedel 
i det gemensamma IT-systemet för hjälpmedel 
så att de är spårbara

• rapportera brister och risker gällande utförande 
av tjänster.



Vårdgivarnas 
åtagande

Vårdgivarna ska ta ett gemensamt ansvar för 
självkostnaden genom att

• när det är möjligt förskriva rekonditionerade 
produkter

• snarast och senast inom fem arbetsdagar, 
kontrollera att leverans skett enligt beställning

• kontrollera fakturaunderlag

• rapportera förkomna hjälpmedel

• kontrollera patientens registrerade 
hjälpmedelsinnehav.Erfarenhetsutbyte 

om lokala rutiner 
– när och hur?



Samarbetsavtal för 
försörjning av 

personliga hjälpmedel

Samarbetsavtalet ska från 2019 utvärderas var tredje år.

Samarbetsavtalet har tillämpats sedan hösten 2015.

2022 är det dags för tredje gången.



Syfte med 
utvärderingen

MÄTA MÅLUPPFYLLELSE SAMT ÖKA
FÖRSTÅELSEN FÖR VAD SOM

FUNGERAR BRA OCH MINDRE BRA 
INOM RAMEN FÖR 

SAMARBETSAVTALET. 

UTVÄRDERINGEN LIGGER TILL 
GRUND FÖR EVENTUELLA

REKOMMENDATIONER OM 
FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER SOM
KAN VIDTAS FÖR ATT NÅ ÖKAD

KVALITET. 



Övergripande utvärderingsfrågor
Kvalitet

• Uppnår Hjälpmedelscentralen uppsatta mål?

• Hur upplever vårdgivare utförandet av 
Hjälpmedelscentralens tjänster? 

• Hur hög är kunskapsnivån om avtalet? 

• Hur upplever Hjälpmedelscentralen och 
förskrivare att samarbetet dem emellan 
fungerar? 

• Hur upplever hjälpmedelsanvändare utförandet 
av Hjälpmedelscentralens tjänster? 

• Hur kan tillämpningen av samarbetsavtalet 
förbättras? 

Ekonomi:

• Hur har volymen av beställda hjälpmedel 
utvecklats under avtalstiden? 

• Hur har återanvändningsgraden av hjälpmedel 
utvecklats under avtalstiden? 

• Hur har kostnader för hjälpmedel utvecklats 
under avtalstiden? 

• Hur har kostnader för tjänster, som inte ingår i 
funktionshyran, utvecklats under avtalstiden?

• Hur är utvecklingen av den totala 
kostnadsfördelningen mellan vårdgivare under 
avtalstiden? 



Datainsamling Statistik från 

Hjälpmedelscentralen 

Intervjuer/fokusgrupp

Enkät till 

förskrivare

Enkät till 

Hjälpmedels-

centralen

Enkät till 

patienter



Tidsplan för utvärderingen

DecemberNovemberOktoberSeptemberaugustiJuliJuniMajAprilMars

Utkast till plan

Ta fram 
enkäter

Statistik från 
HMCUtskick 2 

enkäter
Formulera 
Intervjufrågor

Avstämning
av plan i BG

LR MTP 
fastställer 
plan

Enkät till 
patienter

LR MTP 
fastställer 
rapport

Avstämning 
rapport i BG

Enkät-
sammanställning

Avstämning 
av plan med 
chefer HMC

Fokusgrupper

Analys och 
rapport

Fortsatt 
utveckling



Regional överenskommelse i Västra Götaland

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 överenskommelsen

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.



Beslutsprocess för överenskommelsen

2020-12-09

Ledningsråd 
Medicintekniska 
produkter

2021-04-232021-02-12 2022-04-132021-06-302021-06-01

Undertecknad 
av samtliga 
parter

Hälso- och 
sjukvårds-
styrelsen, VGR

VästKoms 
styrelse

Samrådsorgan 
SRO

Politisk 
beredningsgrupp

Startdatum 
2022-06-01



Tre viktiga delar i överenskommelsen

ANSVARSFÖRDELNING MELLAN 
OLIKA AKTÖRER I 

HJÄLPMEDELSPROCESSER.

SAMVERKAN MELLAN OLIKA 
AKTÖRER.

DELAKTIGHET FÖR DEN 
ENSKILDE ELLER DENNES 

FÖRETRÄDARE.



Definitioner och dess 
tillämpning

• Hjälpmedel för det dagliga 
livet

• Personligt förskrivna 
hjälpmedel

• Grundutrustning

• Pedagogiska hjälpmedel

• Arbetstekniska hjälpmedel



Implement-
ering

Huvudmännen ansvarar för att denna 
överenskommelse blir känd och tillämpas 
inom respektive ansvarsområde.

Succesiv översyn av och vid behov 
överföring av ansvar och kostnader för 
befintliga hjälpmedel utifrån 
överenskommelsens intentioner behöver 
ske för varje enskilt behov.



Presentationsmaterial är framtaget som stöd i 
implementeringen

En längre versionen syftar 
till att ge medarbetare en 
fördjupning om innehållet

En kortare version som
ger en översiktlig bild av 

överenskommelsen.

Dessa kommer att även att finnas tillgängliga, tillsammans 
med ”frågor och svar” på vardsamverkan.se från den 1 juni.



Utvärdering 
planeras efter 
två år från 
start

• Syftet med utvärderingen ska ge kunskap om hur 
överenskommelsen fungerar samt hitta 
förbättringsområden för den praktiska 
tillämpningen genom ett processinriktat 
upplägg.

• Övergripande kriterier som kommer värderas:

• Ansvarsfördelning mellan olika aktörer i 
hjälpmedelsprocesser

• Samverkan mellan olika aktörer

• Delaktighet för den enskilde eller dennes 
företrädare



Lägesrapport om 
projekt
Digitala hjälpmedel i
samverkan



Digitala hjälpmedel i samverkan

Hjälpmedelsforum

19 maj 2022

77

Vi har bytt namn!



ARBETSMATERIAL FÖR DISKUSSION 78

Agenda

Introduktion till Digitala hjälpmedel i samverkan

Var står vi just nu?

Nästa steg



ARBETSMATERIAL FÖR DISKUSSION 79

Det är inte en fråga om vi ska ha digitala hjälpmedel utan hur vi får det att fungera bäst 

för invånarna i länet. Västra Götaland står nu inför ett vägval: 

Ska vi samarbeta kring digitala hjälpmedel eller inte?

JA!



Utveckling av välfungerande samarbete 

där alla huvudmän är med

• De 49 kommunerna och Västra 

Götalandsregionen styr och leder 

Hjälpmedelsverksamheten tillsammans

• Alla är med på befintliga avtal för hjälpmedel 

• Kraften i samarbetet ligger i att alla deltar

Samarbetet ger stora fördelar – för både 

invånare och huvudmän

• Om regionen och kommunerna samarbetar får 

invånarna i Västra Götaland en mer jämlik 

tillgång till digitala hjälpmedel av hög kvalitet. 

• En sådan samverkan kan ge en bättre 

användning av de gemensamma resurserna, 

exempelvis kopplat till upphandling, logistik 

och support. 
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Att bredda samarbetet till digitala hjälpmedel är ett naturligt nästa steg i 

arbetet för en god hälsa och en jämlik vård och omsorg i Västra Götaland



Framtidsscenario: Ett samarbete om digitala hjälpmedel kan ge 
en mer personcentrerad och sammanhållen vård och omsorg
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Det här är Ulla. Ulla är 81 år och bor i 

Marks kommun. Ulla håller på att 

ställa in medicinen för sin hjärtsvikt. 

Varje morgon mäter Ulla sin vikt med 

en digital våg som sjuksköterskan på 

vårdcentralen förskrivit.

Ullas vikt skickas direkt till vården 

som kan följa Ullas värden och se så 

allt ser bra ut. Om Ullas vikt skulle gå 

upp snabbt får vården en notis och kan 

ringa upp Ulla för att prata om 

vätskedrivande medicin.  

Ullas vikt går också direkt till 

distriktssjuksköterskan i kommunen 

som vill följa att maten fungerar och 

att Ulla inte går ner i vikt 

(malnutrition). 

För Ulla har lösningen fungerat 

mycket bra. Hon tycker det är skönt 

att det bara är ett system att hålla koll 

på och tycker det är en stor trygghet 

att båda huvudmännen kommunicerar. 

Västra 

Götalands-

regionen

Marks

kommun
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Framtidsscenario: Med ett samarbete om digitala hjälpmedel blir 
det enkelt och tryggt för invånare och medarbetare

Det här är Sven. Sven är 85 år och bor själv 

ute på landsbygden i Grästorps kommun. 

Han klarar sig själv men behöver gå upp 

flera gånger på natten och har tidigare ramlat 

och inte tagit sig upp. Han känner sig otrygg 

och tar därför kontakt med kommunen som 

beviljar tillsyn.

Svens behov av tillsyn kan tillgodoses med 

digital teknik. Grästorps kommun lägger en 

beställning till Hjälpmedelscentralen och 

kan direkt hämta och installera en sensor för 

digital tillsyn hos Sven från kommunens 

buffertförråd.

Varje natt tittar medarbetare i hemtjänsten 

till Sven med hjälp av kameran och ser att 

han har det bra.  

Nu kan Sven sova tryggt om natten och 

slipper störas. Hjälpmedelscentralen sköter 

tekniskt underhåll och finns till hands för att 

svara på frågor för Sven och medarbetarna i 

hemtjänsten.



Framtidsscenatio - process för förskrivning / beställning  
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Beslut

Ansökan 

inkommer

Ett första 

möte med 

bistånds-

handläggare

Utredning 

och 

kartläggning 

av behov 

enligt SoL

Bistånds-

beslut 

enligt 

SoL/LSS

Behovet 

aktualiseras

Bedöma behov av insatser –

identifiera hälsotillstånd

För-

skrivning 

enligt 

HSL

Uppföljning

Överklagan

Informera 

samt 

instruera 

och träna

Prova ut, anpassa och 

välja lämplig produkt 

(vid behov 

specialanpassa)

Uppföljning 

och 

utvärdering

Verkställande av biståndsbeslut

Beställning

Beslut

Beställning av digitalt hjälpmedel

• Görs i första hand i Websesam med enkla val (telefon eller mail vid behov)

• Beställning inkluderar: 

- Hjälpmedel med hyra/inköp där HMC tjänster är inkluderade

- Ev. tillval 

• Den som har hälso- och sjukvårdsansvaret tar hjälpmedelskostnaden (om förskrivning) Socialtjänsten tar hjälpmedelskostnaden 

om biståndsbedömning
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Med samarbetet vill vi inom Hjälpmedelscentralen skapa en gemensam 

”affär” för digitala hjälpmedel som möter många olika invånarbehov inom 

hälso- och sjukvård socialtjänst och LSS. I ”affären” finns produkter att hyra 

eller köpa och kompetent personal som erbjuder tjänster så som utbildning, 

rådgivning, logistik och tekniskt underhåll. 

2021 2022 2023 2024 2025

1

2

3

Klarlägga att 

samarbetet är 

önskvärt och 

genomförbart

4

5

Utveckla 

principiell 

modell

Säkra förut-

sättningar

Skapa ett 

team med 

nyckel-

kompetenser

.. testar

produkter 

och tar fram 

utbildningar 

och rutiner

… som 

förbereder 

och 

genomför 

upphandling

6

7

8

9

… lanserar de 

första 

produkterna

… arbetar med 

att 

tillgängliggöra 

fler produkter

… och vidareutvecklar 

modellen, sortimentet och 

tjänsterna

10

2023

”Affären” öppnar och de första produkterna finns i sortimentet för 

både kommuner och regionen. I ”affären” finns produkter att hyra 

eller köpa och kompetent personal som erbjuder tjänster så som 

utbildning, rådgivning, logistik och tekniskt underhåll. 



Vilka produktområden tänker vi bör vara tidiga och varför

ARBETSMATERIAL FÖR DISKUSSION

Blodtrycks-

mätare

Puls-

oximeter

Läkemedels-

robot

Aktivitets-

armband

Digital tillsyn Mobilt larm

Spirometer

85

HbA1c-

självtest

Digital 

våg

Glukos-

mätare

Några av dessa är enklare att komma igång med – andra kan behöva nya avtal. 

Alla produkter kommer inte kunna lanseras samtidigt utan upphandling och 

lansering behöver ske stegvis

✓ Hög invånarnytta

✓ Hög efterfrågan från kommuner och regionen 

✓ Passar in i befintliga avtalsstruktur (många – inte alla)

✓ Hanterbar komplexitet kring datahantering och IT-säkerhet

✓ Goda erfarenheter att bygga på inom och utanför länet

Preliminärt förslag på de första produkterna Motivering



Långsiktigt ska arbetet följa den principiella modellen 
vilket innebär att befintlig linjeorganisation har ansvaret
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Basen är en gemensam 

värdegrund

Sortimentet och tillhörande 

regelverk beslutas av styr- och 

ledningsstrukturen

Modellen bygger på 

välfungerande befintliga 

strukturer för hjälpmedel

Hjälpmedelscentralen står för 

försörjning av produkter och 

tillhörande tjänster
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A. Styrning och 

ledning

B. Utrullning av 

utvalda 

produktområden inom 

hälso- och sjukvård 

och socialtjänst

C. Kommunikation 

och förankring

D. Datahantering 

(start höst 2022)

• Konkretisera hur 

uppdraget till styr- och 

ledningsstrukturen 

bäst omhändertas. 

• Förbereda och 

genomföra utrullning 

av utvalda 

produktområden. 

• Kommunicera och 

föra dialog kring 

samverkansavtalet 

med representanter för 

de femtio 

huvudmännen

• Säkerställa att frågan 

om hur datahantering 

ska lösas på kort- och 

lång sikt omhändertas 

ändamålsenligt och i 

linje med rådande 

lagstiftning. 

Projektet Digitala hjälpmedel i samverkan är en förstärkning 

till befintliga strukturer under uppstartsperioden



ARBETSMATERIAL FÖR DISKUSSION 88

Agenda

Introduktion till Digitala hjälpmedel i samverkan

Var står vi just nu?

Nästa steg



Det finns ett starkt stöd för samverkansavtalet

ARBETSMATERIAL FÖR DISKUSSION 89

”Vår preliminära bedömning är att vi skulle vilja vara med i samarbetet om premisserna i stort ser ut som i detta förslag”

Ja

Vet ej

Inget svar



Gott stöd i länet för att utöka samarbetet

Totalt 37 remissvar har inkommit. De visar att det finns 

ett gott stöd i länet för att utöka samarbetet kring 

hjälpmedel i linje med förslaget.

33 remissinstanser har svarat på frågorna i enkäten:

• 33 (100 %) är positiva till ramarna för samarbetet

• 33 (100 %) är positiva till uppdrag och 

organisation

• 32 av 33 (97 %) är positiva till investeringen
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Exempel på kommentarer som betonar vikten av samarbetet:

• Stora fördelar att samverkan fortsätter att utvecklas

• Väl i linje med omställningen av vården med mot nära vård och

digitalisering

• Positivt att produktområdet införs på ett gemensamt och samlat

sätt

• Positivt att befintliga välfungerade strukturer används

• Viktigt för att skapa förutsättningar för en jämlik nära vård oavsett

geografisk hemvist.



Medskick för det fortsatta arbetet har tagits om hand

• Se över att styr- och ledningsstruktur för hjälpmedel har rätt organisation och kompetens för att omhänderta uppdraget på ett

bra sätt (pågår)

• Säkerställa att fördelningen av kostnadsansvaret blir tydligt mellan huvudmän och gentemot invånarens eget ansvar (styr- och

ledningsstrukturen)

• Utreda och beakta frågor kring datahantering och IT-säkerhet (planerat hösten 2022)

• Hitta goda arbetssätt för hur enskilda huvudmän kan vara med och påverka produktsortimentet samt kravställa specifika

funktioner och produkter (Ledningsrådet)

• Säkerställa att aktörer som investerat mycket i digitalisering kan behålla det som fungerar bra och inte får en försämring från

nuvarande läge (Ledningsrådet)

91



Process framåt för avtalet

ARBETSMATERIAL FÖR DISKUSSION 92

2022

28 april

Ställningstagande

SRO  (dagens möte)

10 maj

Rekommendation 

VästKom

Jun

Godkännande 

HSS VGR

Jun/aug

Rekommendation i 

kommunalförbund

Aug-dec

Godkännande 

kommuner

28 april

Ledningsråd MTP

25 april

Styrgruppsmöte

22 april

Politisk 

beredningsgrupp

18 april

Remissperiod 

avslutas

20 april

Arbetsutskott

Uppdaterat 

samverkansavtal

Tjänsteutlåtande
Praktiska 

instruktioner 

och hållpunkter

Bilaga: Sammanställning 

av remissvar och hantering

Underlag som medföljer avtalet ut till huvudmännen

Det finns en deadline under 

hösten i relation till medverkan i 

den första upphandlingen. Se mer 

på nästa sida



Förslag: Styr- och ledningsstrukturen ser över hur uppdraget 
kan omhändertas på bästa sätt
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Det politiska samrådsorganet mellan VästKom och Västra Götalandsregionen (SRO)

Politisk beredningsgrupp för hjälpmedel inom hälso- och sjukvård och socialtjänst

Ledningsrådet för hjälpmedel inom hälso- och sjukvård och socialtjänst

Hälso- och sjukvård

Handbok & Sortiment 

Socialtjänst (NY)
Handbok & Sortiment Hälso-

och sjukvård
Läkemedelsnära produkter Avtal & överenskommelser

IT-stöd

Ekonomi (NY)

Samverkansfunktionen

Handbok personligt förskrivna 

hjälpmedel Hälso- och sjukvård

Handbok personliga hjälpmedel 

Socialtjänst (NY)

Handböcker Läkemedelsnära 

produkter (4 st)

Hjälpmedelsforum Hälso- och sjukvård
Hjälpmedelsforum Socialtjänst 

(NY)

Socialtjänst Stöd i sakfrågor

Tillfällig: Digitala hjälpmedel 

hälso- och sjukvård

Berednings-

grupper

Riktlinjer

Forum för 

förankring

PRELIMINÄRT ARBETSMATERIAL
UNDER UTVECKLING



Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023

Spirometer

Blodtrycksmätare

Digital våg

Pulsoximeter

Glukosmätare

HbA1c-mätare

Aktivitetsarmband

GPS-larm

Digital tillsyn

Läkemedelsrobot

A M J J A S O N D J F M A M J J A S

Beredning

Ta fram 

in-

styrning

Förberedelser för upphandling (analysfas, 

anbudsinfordran)
Annonsering, utvärdering, tilldelning och ev. överklaganA

T

P

L

R

I

S

Ta fram ansökan

S

V

F

Ber.
L

R

Inst.
I

S
Förberedelser för upphandling (analysfas, anbudsinfordran) Annonsering, utvärdering, tilldelning och ev. överklagan

T

P
Beredning

L

R
A

Ta fram 

ansökan

Ta fram 

in-

styrning

Ber.
L

R

Förberedelser för 

upphandling (analysfas, 

anbudsinfordran)

I

S
Annonsering, utvärdering, tilldelning och ev. överklaganA

T

P

S

V

F
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Förberedelser för upphandling (analysfas, 

anbudsinfordran)
Annonsering, utvärdering, tilldelning och ev. överklaganA

T

P
Beredning

Ta fram in-

styrning

L

R

I

S

L

R
Beslut i Ledningsrådet

S

V

F

Inskick till 

Samverkansfunktionen
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ARBETSMATERIAL FÖR DISKUSSION

De första upphandlingarna annonseras i 

mitten av oktober. Kommuner som vill vara 

med på dessa behöver ge besked om 

samverkansavtalet och rapportera in 

takvolymer senast 7 oktober

PRELIMINÄR tidplan för de första produkterna
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Agenda

Introduktion till Digitala hjälpmedel i samverkan

Var står vi just nu?

Nästa steg
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• Underskrifter på samverkansavtalet

• Fortsätta förberedelser för upphandling och utrullning

• Fortsätta dialog och förankring

Nästa steg
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Kontakt: Emma Övelius (Projektledare Digitala hjälpmedel i samverkan)

emma.ovelius@lumell.se 0735 24 59 36

mailto:emma.ovelius@lumell.se


Tack för idag och för 
er medverkan i 
Hjälpmedelsforum!

I mitten av juni kommer ett 
informationsbrev till representanter i
Hjälpmedelsforum – för vidare
spridning. Brevet  kommer också
innehålla datum för höstens möte.


