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Samverkansavtalet kring digitala hjälpmedel går ut för beslut 
Nyhetsbrev 8: Digitala hjälpmedel i samverkan 

Att bredda samarbetet till digitala hjälpmedel inom vård och socialtjänst är ett naturligt nästa steg 

i arbetet för en god hälsa och en jämlik vård och omsorg i Västra Götaland. Det är en utveckling 

av ett välfungerande samarbete där alla huvudmän är med – och ger stora fördelar för både 

invånare och huvudmän. Läs mer om projektet på Vårdsamverkans hemsida. Arbetet har nyligen 

uppmärksammats i P4 Sjuhärad – lyssna gärna här.  

Positivt gensvar i remissvaren – nu går Samverkansavtalet ut för beslut 

För att etablera samarbetet kring digitala hjälpmedel behövs ett samverkansavtal för digitala 

hjälpmedel. Under våren har förslaget på samverkansavtal varit på remiss i länet. Det var frivilligt 

att besvara remissen och totalt inkom 37 huvudmän med svar. Svaren visar att det finns ett brett 

stöd i länet för att utöka samarbetet kring hjälpmedel i linje med förslaget.  

 

Flera av remissinstanserna betonar stora fördelar med den föreslagna samverkan, bland annat att 

det väntas bidra till en mer jämlik och nära vård och ett sammanhållet Västra Götaland. Flera 

lyfter fram det som positivt att produktområdet införs på ett samlat där befintliga välfungerande 

strukturer används vid införandet. Vi har också fått många kloka medskick som kan bidra till att 

göra det fortsatta arbetet bättre –bland annat kopplat till informationssäkerhet, regelverk och 

kompetenser. Detta är omhändertaget och vi ser goda förutsättningar för bra lösningar.  

 

Det politiska samrådsorganet mellan Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i Västra 

Götaland (SRO) har nu ställt sig bakom samverkansavtalet och rekommenderar huvudmännen 

att besluta enligt förslaget. Det innebär att samverkansavtalet kommer ut till samtliga huvudmän 

inom en snar framtid – så håll utkik. Vår förhoppning är att avtalet snart kan träda i kraft.  

 

Förberedelser för att starta igång pågår för fullt 

Under våren har styr- och ledningsstrukturen arbetat med att se över hur de på bästa sätt kan 

omhänderta ett utökat uppdrag. Ett beslutsunderlag med förslag på justerad organisation, uppdrag 

och kompetenser i respektive del av organisationen väntas vara färdigt för beslut innan 

sommaren. Gruppen som inkluderar representanter från både kommunerna och regionen arbetar 

fram lösningar exempelvis kopplat till regelverk, organisation, kompetenser och avtal 

Vi förbereder också för de tio produkter som är på förslag att vara först ut i sortimentet. För dessa 

produkter förbereder vi för kommande upphandlingar där de första är planerade att annonseras i 

oktober 2022. För att kunna vara med i dessa upphandlingar är det bra att ha skrivit under 

samverkansavtalet innan dess – mer information kommer inom kort. 

 

Vi tar tillfället i akt och passar på att rikta ett stort tack till alla som är med och deltar och 

hjälper oss i detta viktiga arbete! 
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