
  

 

 

  

 

 

Mötesanteckning Hjälpmedelsforum 2022-05-19 
Digitalt möte via Teams 
Klockan 08:30-12:00 
 

1) Inledning och syfte med dagen 
a) Återkoppling från föregående möte 

Fredrik Ahlvik, i samverkansfunktionen, hälsar välkomna till mötet. Ambitionen var 
att träffas fysiskt men tyvärr fanns ingen tillräckligt stor lokal tillgänglig i närheten av 
centralstationen. Inga kvarstående frågor från föregående möte. 

b) Dagens program 
Dagordningen har skickats ut inför mötet. Den innehåller informationspunkter med 
möjlighet att ställa frågor men också punkter för dialog. 
 

2) Hjälpmedelscentralens tjänster 
a) Leverans: Uppföljning av åtgärder med anledning av bristen på hjälpmedel hos 

Hjälpmedelscentralen (Jonas Wiik, verksamhetschef för Hjälpmedelscentralen) 
Hjälpmedelscentralen har under en tid haft problem med att leverera hjälpmedel till 
de nivåer som är angivna i samarbetsavtalet och i överenskommelsen. Anledningen 
till leveransproblemen är globala logistik- och produktionsstörningar och 
komponentbrister orsakade av pandemin och situationen i Ukraina.  
 
Med bakgrund av detta har förslag på åtgärder skickats till vårdgivarna för att 
hantera bristen på hjälpmedel. Nuläget är ansträngt och returhantering är viktigt för 
att kunna cirkulera befintliga produkter. I dag finns en viss positiv tendens just när 
det gäller återlämningsgraden av hjälpmedel och den måste fortsätta i den 
riktningen.  
 
Gruppdiskussion kring frågeställningar från hjälpmedelscentralen, se bilaga sist i 
anteckningarna. En grupp lyfter upp olikheter i hanteringen av uppföljning av 
hjälpmedel mellan olika huvudmän (kommun och primärvård), då förutsättningarna 
varierar. Många förskrivare har slutat ange ”samleverans” vid beställning av flera 
produkter då leveranstiden då blir för lång. 
 
Hjälpmedelsforums representanter uppmanas att diskutera frågeställningarna i sina 
respektive nätverk och att skicka synpunkter, tankar och idéer till 
samordning.hjalpmedel@vgregion.se. 
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b) Leverans: Test av leverans till utlämningsställe (Christian Ahlborg, processledare för 
leverans på Hjälpmedelscentralen) 
Det pågår ett utvecklingsarbete med att kunna leverera hjälpmedel till utlämnings-
ställen. Denna leveranstyp kommer finnas för produkter både inom samverkans-
avtalet och överenskommelsen. Enligt planen kommer möjligheten med leverans till 
utlämningsställen finnas tillgänglig från årsskiftet 2022/2023. Just nu pågår arbetet 
med att identifiera vilka produkter som ska omfattas och att hitta lösningar i 
webSesam som kan stödja olika leveransval för olika produkter. Se presentations-
materialet från mötet. 
 
Ett medskick till Hjälpmedelscentralen från Hjälpmedelsforum är att fundera på vem 
som kan hämta ett hjälpmedel från utlämningsstället, skulle till exempel även 
förskrivare kunna hämta på utlämningsstället?   
 
I chatten för mötet ställdes följande fråga: Finns alternativet när leverans sker hem 
till patient - att leverans kan lämnas vid dörren utan att patient är hemma? Måste 
det alltid finnas någon hemma och ta emot leverans från hjälpmedelscentralen? 
Efter mötet återkom Hjälpmedelscentralen med följande svar: Undantaget då vi 
lägger små hjälpmedel i brevlådan, så lämnar vi endast vid dörr om vi kommit 
överens om det med patienten eller förskrivaren. Är någon inte hemma och vi inte 
"fått lov" att ställa vid dörr, så tas hjälpmedlet tillbaka till Hjälpmedelscentralen. 
 

c) Expertstöd och konsultation: Aktuellt om utbildningar (Gunilla Ask, processledare för 
FoUUI, Forskning, Utbildning, Utveckling och Innovation på Hjälpmedelscentralen) 
Under 2021 genomfört främst digitala utbildningar som en följd av pandemin och 
deltagarantalet var relativt lågt. Under våren 2022 har lite mer än hälften av 
utbildningarna genomförts i utbildningslokaler och antalet deltagare har ökat 
markant, från i genomsnitt 9,8 deltagare 2021 till 16,6 våren 2022.  
 
Information om Riktlinje för kompetensutveckling i Västra Götalandsregionen och om 
en enkät med frågor kring utbudet, som ska ligga till grund för planering av 
kommande utbildningsutbud. Hjälpmedelsforums representanter uppmanas att 
själva besvara enkäten men också att sprida informationen vidare och uppmuntra 
förskrivare att besvara enkäten (länk till enkät: 
https://vgregion.esmaker.net/s.aspx?id=16a99d9c1ffe)  
 
Presentation av nyheter för 2022, angående tilläggsutbudet så är detta ännu inte 
klart men eventuellt kommer en föreläsning om Post-Covid ur ett 
hjälpmedelsperspektiv att komma. Det finns möjligheten att prenumerera på 
uppdateringar via RSS-flöde på Hjälpmedelscentralens webbplats. Se 
presentationsmaterialet från mötet. 
 

d) Sortiment: Konsekvenser kopplat till nya MDR 
Till följd av tidsbrist föredras inte denna punkt men informationen finns med i 
presentationsmaterialet från mötet. Vid frågor kontakta samverkansfunktionen 
samordning.hjalpmedel@vgregion.se. 
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3) Projekt och utvecklingsarbeten inom Hjälpmedelscentralen 
e) Sortimentstyrningsprojekt inklusive aktiviteter (Christian Ahlborg, processledare för 

leverans på Hjälpmedelscentralen) 
Projektet Sortimentstyrning slutrapporterades i januari 2022. Flera åtgärder för en 
effektivare sortimentshantering har identifierades i projektet och nu har arbetet med 
att omhänderta dessa påbörjats. Vissa åtgärder är interna för Hjälpmedelscentralen 
medan andra behöver ske i samverkan med vårdgivarna. Dagens information är 
första steget i samarbetet kring de åtgärder som är gemensamma. Se presentations-
materialet från mötet.  
Ett medskick till Hjälpmedelscentralen från Hjälpmedelsforum är att säkerställa att 
det finns samma möjlighet för ersättningsprodukterna till service, rätt till jour mm. 
Hjälpmedelscentralen strävar efter att automatisera processen snarare än att införa 
ordergranskning som kan fungera i mindre regioner, även om viss orderberedning 
görs även här. 
 

a) Hjälpmedelscentralens miljöarbete (Joakim Erlandsson, miljösamordnare på 
Hjälpmedelscentralen) 
Hjälpmedelscentralen är ISO-certifierade sedan 2017 enligt 14001 och 9001 för 
systematiskt arbete med miljö och kvalitet. Det är framför allt inköpsprocessen och 
transporter som har negativ miljöpåverkan idag medan arbetet med recirkulation av 
hjälpmedel har en positiv påverkan. 2021 nådde Hjälpmedelscentralen inte riktigt sitt 
miljömål angående återanvändningsgrad. Analysen visar att orsaken till det främst 
var relaterad till pandemin. Nya målen är uppsatta för 2022 och arbete pågår för att 
minska den negativa miljöpåverkan och öka den positiva. Exempel är fler mil på 
fossilfritt drivmedel och projektet med cirkulära förpackningar. Uppföljning av det 
projektet visar att de cirkulära förpackningarna inte används tillräckligt många gånger 
för att nå full effekt. Hjälpmedelscentralen fortsätter att identifiera och genomföra 
åtgärder för att öka snittanvändningen per påse, till exempel att de inte ska blandas 
med smutsigt gods. Se presentationsmaterialet från mötet. 
 

4) Förskrivarkompetens (Linda Augustsson, i samverkansfunktionen) 
a) Kompletteringar i Koncept för förskrivarkompetens  

Den digitala förskrivarutbildningen för hjälpmedel vid medicinsk behandling 
publicerades februari 2022. Den finns tillsammans med övriga förskrivarutbildningar i 
Västra Götaland, finns på vårdgivarwebben under Konceptet för förskrivar-
kompetens. Koncept för förskrivarkompetens - Vårdgivarwebben Västra 
Götalandsregionen (vgregion.se) 
 

b) Digitala förskrivarutbildningar utifrån koncept för förskrivarkompetens 
Statistik från genomförda förskrivarutbildningar inom konceptet för 
förskrivarkompetens visar att fler genomfört utbildningen jämfört med december 
2021 men fler behöver gå. Se presentationsmaterialet från mötet. 
 

c) Statistik Socialstyrelsens webbutbildningar (hjälpmedel och förbrukningsartiklar) 
Statistik från Socialstyrelsen på genomförda förskrivarutbildningar visar att fler 
genomfört utbildningen jämfört med december 2021 men fler behöver gå. Se 
presentationsmaterialet från mötet. 
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https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/hjalpmedel/koncept-for-forskrivarkompetens/


5) Översyn av handböcker för förskrivning av personliga hjälpmedel och 
läkemedelsnära produkter (Fredrik Ahlvik, i samverkansfunktionen) 
Ledningsrådet medicintekniska produkter har gett samverkansfunktionen i uppdrag att, 
med stöd av beredningsgrupperna Handbok & sortiment samt Läkemedelsnära 
produkter, göra en översyn av nuvarande handböcker. Syftet är att inhämta olika 
förskrivargruppers och andra användares tankar om, och upplevelser av dagens 
handböcker för att identifiera framgångsfaktorer och utvecklingsområden. Översynen 
kommer ligga till grund för fortsatt utvecklingsarbete med mål att handböckerna ska vara 
så användarvänliga som möjligt och stödja förskrivarna på bästa sätt.  

 
Sju fokusgrupper har träffats och diskuterat utformningen av nuvarande handböcker och 
enkäter har skickats ut till förskrivare, personal på Hjälpmedelscentralen och 
Läkemedelsnära produkter samt till personer med ansvar för lednings- och styrning. 
Hjälpmedelsforums representanter uppmanas att besvara enkäten (om de blivit utvalda) 
och även uppmuntra andra att besvara den. Under sommaren kommer materialet att 
sammanställas och till hösten börjar nästa delprocess i utvecklingsarbetet. Se 
presentationsmaterialet från mötet. 

 

6) Aktuellt om webSesam (Piotr Gabrys, i samverkansfunktionen) 
En ny version av webSesam planeras till 8 juni. I den versionen kommer bland annat: 

• sökfunktion i varukatalogen vara förbättrad. 

• de problem som tidigare funnits i komponenthanteringen ha rättats till. 
Det pågår en dialog om att stänga av funktionen för automatfyllnad i webSesam, helt 
eller delvis. Detta för att minimera risken att fel uppgifter hamnar i fel fält. Ännu oklart 
hur detta kan lösas i systemet. Därför uppmanas Hjälpmedelsforums representanter att 
sprida information till alla som använder webSesam om att vara uppmärksam på 
automatfyllnadsfunktionen, så att inte känsliga uppgifter hamnar på fel ställe. 
 

7) Avtal och överenskommelser (Anette Alfredsson, i samverkansfunktionen) 
a) Vårdgivarnas ansvar att kontrollera patientens registrerade hjälpmedelsinnehav 

Enligt Samarbetsavtalet för försörjning av personliga hjälpmedel och Överenskom-
melsen för personligt förskrivna medicintekniska produkter inom Västra Götaland har 
vårdgivarna flera åtaganden. Se presentationsmaterial från mötet. 
 
Gruppdiskussioner om vårdgivarnas ansvar att registrera förskrivna hjälpmedel i 
webSesam och att patientens hjälpmedelsinnehav är uppdaterat och aktuellt. Att 
registreringen i webSesam speglar det faktiska förhållandet är en förutsättning för 
god spårbarhet. 
En av grupperna beskriver en arbetsgång som flera kommuner följer; vid inskrivning i 
kommunal hälso-och sjukvård finns ofta rutiner för att gå igenom patienters 
hjälpmedelsinnehav. I samband med det bedömer förskrivare skicket på produkten 
och behovet samt uppdaterar i webSesam. Gruppen beskriver svårigheter kring vem 
som tar ansvar för produkter som är äldre än tillverkarens rekommenderade livs-
längd. Det ny EU direktivet för medicintekniska produkter (MDR) är tydligare än 
tidigare gällande detta och arbete pågår gällande hur detta ska tillämpas. Tills vidare 
sker förskrivning och uppföljning på samma sätt som tidigare. 
 



b) Utvärdering av samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel 2022 
Utvärdering av samarbetsavtalet för försörjning av personliga hjälpmedel 
(Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel - Vårdgivarwebben Västra 
Götalandsregionen (vgregion.se)) avseende kvalitet och ekonomi, görs vart tredje år. 
Ledningsrådet för medicintekniska produkter har godkänt planen för uppföljning 
2022. Insamling av data kommer göras via statistikrapporter, intervju/fokusgrupper 
och enkäter till förskrivare, personal på hjälpmedelscentral och till patient. Enkäterna 
kommer skickas ut i början av juni. En skillnad från tidigare år är att både vårdgivare 
och Hjälpmedelscentralen kommer att omfattas i utvärderingen. Se presentations-
material från mötet. 
 

c) Regional överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet  
En ny regional överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och daglig 
verksamhet träder i kraft 1 juni 2022. Bakgrunden till överenskommelsen är att det 
varit oklart vilken huvudman som har ansvar för vilka hjälpmedel inom förskola, skola 
och daglig verksamhet. Överenskommelsen syftar bland annat till att tydliggöra 
ansvarsfördelning, belysa samverkan mellan olika parter för att den enskildes behov 
av hjälpmedel ska tillgodoses inom rimlig tid. Information om överenskommelsen 
kommer skickas ut till alla huvudmän 20 maj, bland annat via representanter i 
Hjälpmedelsforum. Överenskommelsen och informationsmaterialet kommer finnas 
på Vårdsamverkans webbplats från 1 juni. Se presentationsmaterial från mötet. 
 

8) Lägesrapport om projektet digitala hjälpmedel i samverkan (Emma Övelius och Adam         
Krantz, projektledning för Digitala hjälpmedel i samverkan) 
Lägesrapport från projektet Digitala hjälpmedel i samverkan. Några framtidsscenarier 
illustrerar hur digitala hjälpmedel kan underlätta för invånare. Behovet av de digitala 
hjälpmedlen kan initieras både utifrån hälso-och sjukvård eller socialtjänst. 
 
Just nu pågår förberedelser med att säkerställa lednings- och styrningsstrukturen för 
hjälpmedel och mer praktiska förberedelser om hur produkterna ska försörjas. 
Parallellt pågår processen med att teckna avtal. De 36 huvudmän som har svarat på 
remissen ställer sig positiva till samverkan, flera synpunkter har inkommit och 
omhändertagits. VästKoms styrelse har ställt sig bakom avtalet och rekommenderar 
kommunerna att underteckna avtalet och Västra Götalandsregionen förväntas skriva 
under avtalet innan sommaren. 
 
Ett förslag på hur lednings-och styrningsstrukturen för hjälpmedel kan komma att se 
ut presenteras. I förslaget tillkommer bland annat en beredningsgrupp för Handbok 
och Sortiment, Socialtjänst och ett nytt Hjälpmedelsforum för socialtjänst.  
Se presentationsmaterial från mötet. 

 
9) Avslutning 

Höstens möte hoppas vi kunna genomföra i november och att vi då kan ses i en och 
samma lokal. Ett informationsutskick till hjälpmedelsforum kommer i juni.  
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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? 
 
2. Antal expedierade i den förstärkta kundtjänsten 

Hade ni kännedom om möjligheten? 
Hur kan vi hjälpa er ytterligare? 

 
3. 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? 

 
4. 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? 

Bilaga till punkt 2a) 


