
Avsiktsförklaring 

Avsiktsförklaring angående samarbete 
inom området digitala hjälpmedel

Bakgrund:
Digitala hjälpmedel är digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet 
och delaktighet för en person som har eller löper risk att få en funktionsnedsättning, oavsett 
om den är individuellt utprovad eller inte (Se Figur 1). Gemensamt för digitala hjälpmedel 
är att de används i invånarens vardagliga miljö. 

Figur 1: Definition och beskrivning av av begreppet digitala hjälpmedel

Flera samverkande faktorer leder till ett ökat behov av digitala hjälpmedel i hemmet – såväl 
nationellt som i Västra Götaland. Det är framför allt tre faktorer som driver utvecklingen.

För det första förändras invånarnas behov, förutsättningar och preferenser. Exempelvis 
leder ett förändrat sjukdomspanorama där allt fler lever allt längre med kroniska sjukdomar 
till att vården och omsorgen behöver stärka individernas möjligheter att självständigt 
hantera sin hälsa och vardagssituation. I takt med att samhället i stort blir alltmer digitalt 
ökar också invånarnas förmåga och vilja att använda olika typer av digital teknik i hemmet 
för ökad funktionsförmåga och självständighet.

För det andra förändras verksamheternas struktur och uppdrag genom politiska beslut 
och reformer. Exempelvis medför omställningen till Nära vård att en större andel av vården 
i framtiden kommer att utföras i invånarnas hemmiljö. Därtill kommer ett ökat fokus på 
samverkan och samarbete över organisatoriska gränser att kräva gemensamma tekniska 
lösningar och nya arbetssätt för att ge framtidens vård och omsorg.

Slutligen ger teknikens möjligheter och begränsningar nya förutsättningar för en bred 
användning av digitala hjälpmedel i hemmet. Den tekniska infrastrukturen förbättras 
genom exempelvis bättre uppkoppling genom fiberutbyggnad och en växande andel av 
befolkningen som har datorer och smarta telefoner. Nya tekniska lösningar som använder 
den infrastrukturen lanseras i snabb takt, så också inom hjälpmedelsområdet.



Dessa tre faktorer förstärker varandra och utvecklingen mot ökat behov och användning av 
digitala hjälpmedel i hemmet.  

Frågan handlar inte längre om vi ska, utan hur gör vi. Vad kan och bör göras tillsammans 
inom området och vad ska hanteras av respektive kommun, region och privata 
vårdgivare. Såväl digitala som analoga hjälpmedel för att underlätta vardagen för individen 
ska vara lätt tillgängliga, det behöver vara tydligt vilken profession som bedömer, 
förskriver eller beslutar att ett visst hjälpmedel ska användas och utbudet ska vara jämlikt 
inom Västra Götaland.

Att vård och omsorg ska erbjuda digitala tjänster är idag självklart och väl utrett. För 
en sömlös vård och omsorg krävs samverkan och tillit mellan huvudmän, vårdgivare och 
invånare. Hur vi konkret och praktiskt löser utmaningen tillsammans börjar nu synliggöras 
inom projektet ”Välfärdsteknik i samverkan”.

”Välfärdsteknik i samverkan” är ett gemensamt initiativ mellan Västra Götalandsregionen 
och de 49 kommunerna i Västra Götaland. Det handlar om att ta fram en gemensam modell 
för att tillhandahålla ett enhetligt sortiment av digitala hjälpmedel genom 
Hjälpmedelscentralen. Modellen ska omfatta samverkan kring flera typer av digitala 
hjälpmedel exempelvis inom egenmonitorering och trygghetsskapande åtgärder. Denna 
samverkan ska innefatta tjänster/produkter som ryms inom såväl Hälso- och sjukvårdslagen 
som Socialtjänstlagens olika verksamhetsområden. Preliminära resultat från den utredning 
som genomförts visar att det både finns ett brett stöd kring värdet av ett enhetligt sortiment 
och att det kommer vara möjligt att samarbeta kring digitala hjälpmedel.

Ärende:
Då arbetet inom projektet ”Välfärdsteknik i samverkan” kunnat påvisa att det både är 
möjligt och önskvärt för kommunerna och regionen att samverka inom området digitala 
hjälpmedel ses behovet av att tydligt ta ställning för att driva detta gemensamt framåt.
Genom att Västra Götalandsregionen och Västra Götalands kommuner samlar sig för att 
tillhandhålla ett gemensamt sortiment av digitala hjälpmedel ser vi att vi gemensamt ges 
goda förutsättningar för att möta framtidens utmaningar samtidigt som vi säkrar en jämlik
tillgång till vård och omsorg för alla invånare i länet.

Med denna avsiktsförklaring vill Västra Götalandsregionen och VästKom göra ett 
gemensamt ställningstagande för att stödja tillämpningen av ett gemensamt utbud av 
digitala hjälpmedel genom Hjälpmedelscentralen Västra Götaland.

Giltighet:
Denna avsiktsförklaring gäller t.o.m utgången av 2023 eller tills ett regionalt
samverkansavtal har tecknats mellan de 49 kommunerna och VGR inom ovan beskrivet 
område.



Avsiktsförklaring  

I Västra Götaland är vi överens om:  
 
att  parternas uttalade avsikt är att med förtroende och tillit utveckla en modell 

för samverkan kring digitala hjälpmedel i Västra Götaland  
 
att det sortiment av digitala hjälpmedel som tillhandahålls ska utgå från 

invånarens behov inom såväl hälso- och sjukvård som socialtjänst 
  
att  samverkan kring en modell för ett enhetligt sortiment av digitala 

hjälpmedel ska...   
... ske med utgångspunkt i individens behov av digitala hjälpmedel  
... bidra till en jämlik tillgång till digitala hjälpmedel i Västra Götaland  
... skapa ett tydligt mervärde för både kommunerna och regionen över tid  
... bidra till en effektiv användning av de gemensamma resurserna  
... understödja pågående strukturomvandling, exempelvis mot nära vård   
... bygga på välfungerande befintliga strukturer i möjligaste mån  
... vara långsiktigt och varaktigt över tid  
... präglas av kontinuerliga förbättringar  

  
att nyttjandet av det upphandlande sortiment som tas fram inom samarbetet 

kan påbörjas stegvis 
 
att Hjälpmedelscentralen i Västra Götaland är den aktör som är mest lämplig 

att ta sig an detta uppdrag 
 
att befintlig styr- och ledningsstruktur för hjälpmedel även behöver ta ansvar 

för området digitala hjälpmedel. Detta kan potentiellt innebära en justering 
och utökning av befintlig struktur 

 
att den initiala investeringen vid etablering av gemensam struktur för att 

tillhandahålla digitala hjälpmedel i Västra Götaland i möjligaste mån bör 
finansieras via statliga stimulansmedel 
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