
2022-03-14 

Begreppet digitala hjälpmedel är digital teknik som syftar till att  

a) bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en invånare som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning. Oavsett om den är 

individuellt utprovad eller inte.  

b) kontrollera, bibehålla eller förbättra ett medicinskt tillstånd och som är avsedd att kunna användas utan hälso- och sjukvårdsutbildning. Oavsett om den är individuellt 

utprovad eller inte, 

Dessa avser både produkter med digitala komponenter som traditionellt brukar räknas som hjälpmedel och produkter som brukar definieras som välfärdsteknik. Alltså 

produkter med användning inom Hälso- och sjukvårdslagen, Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Gemensamt är att de används av 

invånaren i deras vardagsmiljö. 

Digitala hjälpmedel i samverkan är inne i en intensiv och spännande fas 
Nyhetsbrev 7: Digitala hjälpmedel i samverkan 

Våren är i full gång och så är även det spännande arbetet med digitala hjälpmedel! Arbetet 

handlar om att förstärka det befintliga samarbetet mellan kommunerna och regionen kring 

hjälpmedel med fler digitala hjälpmedel – inom både vård och socialtjänst. Som bas i detta finns 

en avsiktsförklaring mellan Västra Götalandsregionen och VästKom och en utredning som 

genomfördes gemensamt under 2021 (läs mer på Vårdsamverkans hemsida).  

Vi befinner oss just nu i en intensiv fas i projektet där arbete pågår i tre huvudsakliga spår (se 

nedan). Det är stora och komplexa frågor vi arbetar med just nu men vi ser god framdrift och 

samarbetsvilja från samtliga medverkande aktörer. Vi vill särskilt passa på att rikta ett stort tack 

till alla som är med och deltar och hjälper oss i detta viktiga arbete! 

Spår 1: Förslag på Samverkansavtal om digitala hjälpmedel ute på remiss 

För att säkra förutsättningarna för ett samarbete behövs ett Samverkansavtal mellan de 49 

kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. I förra nyhetsbrevet beskrevs 

remissprocessen för förslaget på Samverkansavtal och tillhörande remisskonferenser. Nu har två 

remisskonferenser genomförts där många viktiga och relevanta frågor och tankar lyftes. 

Inspelning från remisskonferensen den 11 mars finns här.  

En remisskonferens återstår: onsdag 30 mars kl. 9.00-10.30 (Anmälan remisskonferenser).  

Vi vill även skicka med en vänlig påminnelse till berörda verksamheter om att lämna ert 

remissvar senast den 18 april. Att lämna remissvar är frivilligt och görs via ett webbformulär 

(direktlänk). Mer information om avtalet och processen finns även på remisshemsidan. 

Spår 2: Styr- och ledningsstrukturen förbereder för att ta sig an uppdraget 

I syfte att förbereda för samarbetet har en arbetsgrupp med representanter som är involverade i 

styr- och ledning av hjälpmedel startats. Gruppen som inkluderar representanter från både 

kommunerna och regionen arbetar fram lösningar på hur ledningsstrukturen bäst kan omhänderta 

uppdraget om digitala hjälpmedel exempelvis kopplat till regelverk, organisation och avtal.  

Spår 3: Förberedelser kopplat till de första produkterna 

Just nu finns förslag på elva produkter som eventuellt kan finnas med i det tidiga samarbetet 

kring digitala hjälpmedel. För dessa produkter försöker vi nu förbereda så mycket som möjligt 

för att vara redo för upphandling när samverkansavtalet finns på plats och styr- och 

ledningsstrukturen beslutat om vilka produkter ska ingå i sortimentet.  

 

Vi hoppas att ni alla, trots läget i omvärlden, får en fin vecka! 

Adam Krantz  

adam.krantz@vastkom.se   

Emma Övelius 

emma.ovelius@lumell.se 

 

https://www.vardsamverkan.se/pagaende-uppdrag/valfardsteknik-i-samverkan/
https://www.youtube.com/watch?v=zd90Ltw1Ykg
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=hjDKYYxcS0yqsMPWLfu2KM5uI73mkhhFu8cd86k9qO1UMUdQUEMzWjJSSUdZSE04SUxWOUlXUTA1Ui4u
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