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Bakgrund 
De 49 kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen vill utöka det befintliga 

samarbetet kring hjälpmedel med fler digitala hjälpmedel inom vård och socialtjänst. 

Förutsättningarna för detta etableras med ett samverkansavtal, parallellt med att förberedelserna 

för att upphandla de första produkterna påbörjas.  

I detta dokument har vi samlat praktisk information om de viktigaste hållpunkterna i närtid. I 

dokumentet finns också instruktioner kopplat till den gemensamma investeringen i samarbetet 

och hur respektive huvudman rent praktiskt ska gå tillväga för att göra inbetalningen. 

Första steget: Delta i det som redan är på gång 
• Skriv under samverkansavtalet om digitala hjälpmedel. 

• Utse en kontaktperson som kan vara sammanhållande kontakt för det fortsatta arbetet och 

inför kommande upphandlingar. 

• Rapportera in takvolymer till höstens upphandlingar (preliminärt digital våg, digital 

blodtrycksmätare, pulsoximeter, glukosmätare och HbA1c-mätare) i webbenkät senast 7 

oktober. Är det inte möjligt att underteckna samverkansavtalet innan detta datum kan det 

påverka möjligheten att vara med i denna första omgång av upphandlingar vilket i sin tur 

påverkar tillgången till dessa produkter.  

• Rapportera in takvolymer till vårens upphandlingar (preliminärt aktivitetsarmband 

digital tillsyn, mobila larm och läkemedelsrobot) och rapportera in takvolymer i 

webbenkät senast 20 december. Är det inte möjligt att underteckna samverkansavtalet 

innan detta datum kan det påverka möjligheten att vara med i denna omgång av 

upphandlingar vilket i sin tur påverkar tillgången till dessa produkter. 

• Bidra med kompetens och inspel i förberedelserna för upphandling – om intresse. Anmäl 

ert intresse till emma.ovelius@lumell.se för att vara med och bidra i upphandlingen av de 

första digitala hjälpmedlen i det gemensamma sortimentet. 

• Engagera er höstens arbete med utredning om datahantering och informationssäkerhet. 

Projektledningen återkommer inom kort med mer information om den kommande 

utredningen.   

• Betala in medel för den initiala investeringen för att finansiera uppstarten av samarbetet. 

Andra steget: Var med och utforma samarbetet och sortimentet 
I samband med att huvudmannen undertecknat avtalet ges möjlighet att påverka det framtida 

samarbetet och sortimentet. 

• Lyft era önskemål kring vilka produkter ni skulle vilja se i det gemensamma utbudet - både 

genom att skicka in önskemål till samverkansfunktionen och i dialog med styr- och 

ledningsstrukturen.  

• Använd era möjligheter att utforma samarbetet genom styr- och ledningsstrukturens 

forum för förankring, beredningsgrupper och genom Ledningsrådet. Från hösten 2022 

startar en ny beredningsgrupp för produkter med primär användning inom socialtjänsten. 

Gruppen kommer att ansvara för att utforma förslag på regelverk och beredning av 

ansökningar om nya produkter. 

mailto:emma.ovelius@lumell.se
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Vilka produkter är aktuella i första steget? 
Preliminärt är det tio produkter som är aktuella i första steget och hanteringen av dessa görs med 

några produkter i taget. Först görs ett ställningstagande i Ledningsrådet för medicintekniska 

produkter kring om produkten ska ingå i sortimentet och kring regelverk. Därefter upphandlas 

produkterna, med undantag för spirometern som redan finns upphandlad. För några produkter 

finns redan planerade upphandlingar inom Västra Götalandsregionen för att täcka behov av 

samma produkter (exempelvis på vårdinrättning). Tidpunkterna för dessa upphandlingar har 

anpassats till tidslinjen för samverkansavtalet i den mån det är möjligt men ligger nu fast. Under 

hösten (från oktober) planeras de första upphandlingarna av blodtrycksmätare, digital våg, 

pulsoximeter, glukosmätare och HbA1c-mätare. Om det inte är möjligt att underteckna 

samverkansavtalet innan dess kan det få påverkan på möjligheten att vara med i dessa 

upphandlingar och därmed få tillgång till dessa produkter genom samarbetet under den aktuella 

avtalsperioden (preliminärt 2+2 år). 
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Gemensam investering för att etablera samarbetet 
När samarbetet etableras gör Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i Västra 

Götaland en gemensam investering om 10 kronor per invånare (totalt 34 Mkr) vilken betalas in 

till en gemensam samverkansekonomi. Denna samverkansekonomi förvaltas av Västra 

Götalandsregionen på uppdrag av kommunerna och regionen och kan balanseras över 

budgetåren. Detta är möjligt eftersom enligt kommunallagen får man inte ta någon annans 

huvudmans medel i sitt resultat. Detta görs idag på ett liknande sätt inom vårdsamverkan i Västra 

Götaland på IT-området (GITS). Beslut gällande samverkansekonomin, exempelvis vid över- 

eller underskott fattas av Ledningsrådet och ska göras i linje med de finansiella specifikationerna 

för Hjälpmedelsverksamheten. Övergångsregler och finansiella specifikationer för detta tas 

fram gemensamt. 

Den gemensamma investeringen behövs för att etablera ett samarbete kring digitala hjälpmedel. 

Det är en engångsinvestering som kommer att användas för lönekostnader till roller med ansvar 

för exempelvis process- och arbetsledning, produktkonsulent, upphandlare, tekniker, utbildare 

och supportpersonal. Investeringen inkluderar också produktrelaterade kostnader för inköp av 

de första produkterna, utrustning samt för etablering av test och demonstrationsmiljöer. Tanken 

är att investeringen ska täcka de kostnader som uppstår de första åren, innan sortimentet är fullt 

utbyggt och produktvolymerna stora nog att bära organisationen. Efter tre år förväntas modellen 

kunna bära sig själv enligt befintlig finansieringsmodell på hjälpmedelsområdet.  

Den totala kostnaden kopplat till att etablera samarbetet (perioden januari 2022 - juni 2025) 

uppskattas till 51 miljoner kronor, och de totala uppskattade intäkter genom ett långsiktigt 

hållbart påslag på produkthyrorna till 17 miljoner kronor. Kvar att finansiera genom en 

gemensam investering är då 34 miljoner kronor, vilket motsvarar tio kronor per invånare och 

huvudman. I Appendix, Tabell 1, återfinns data över vilka totalsummor detta innebär för 

respektive huvudman.   

Instruktion om inbetalning 
Avtalsparterna för Samverkansavtal digitala hjälpmedel kommer att faktureras en summa 

motsvarande 10 kronor per invånare i kommunen/regionen enligt Tabell 1 (Appendix). Det är 

Västra Götalandsregionen som kommer ställa ut fakturan. För detta kommer de 

faktureringsuppgifter som i dagsläget används av Hjälpmedelscentralen för krediteringar på 

hjälpmedelsområdet att användas om inga andra fakturauppgifter anmäls.   

Inbetalningen ska vara Västra Götalandsregionen tillhanda senast den 31/12 2022.  

Vid önskemål om andra fakturauppgifter eller förändrat fakturadatum  
För de huvudmän som har behov av att ändra faktureringsuppgifter eller senarelägga datumet 

för inbetalning går det bra att fylla i önskade faktureringsuppgifter och/eller inbetalningsdatum 

i webbformuläret nedan. Dessa uppgifter ska vara ifyllda senast 31 augusti 2022. Notera även 

att senaste möjliga inbetalningsdatum är 31 mars 2023.  

Länk till webbformulär för justering av faktureringsuppgifter/inbetalningsdatum 

 

https://forms.office.com/r/GXHCQybwaC
https://forms.office.com/r/GXHCQybwaC
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Appendix 
Tabell 1 - Summa per huvudman (Källa: Statistiska Centralbyrån - Folkmängd i riket, län och kommuner 31 

december 2021 och befolkningsförändringar 2021 – data hämtat april 2022) 

Huvudman 
Antal invånare  

(per 31/12–2021) 
Summa per huvudman 

Västra Götalandsregionen                                    1 744 859                     17 448 590 kr  

Ale                                                32 148                          321 480 kr  

Alingsås                                           41 853                          418 530 kr  

Bengtsfors                                         9 409                             94 090 kr  

Bollebygd                                          9 634                             96 340 kr  

Borås                                              114 091                       1 140 910 kr  

Dals-Ed                                            4 756                             47 560 kr  

Essunga                                            5 698                             56 980 kr  

Falköping                                          33 270                          332 700 kr  

Färgelanda                                         6 576                             65 760 kr  

Grästorp                                           5 730                             57 300 kr  

Gullspång                                          5 206                             52 060 kr  

Göteborg                                           587 549                       5 875 490 kr  

Götene                                             13 263                          132 630 kr  

Herrljunga                                         9 501                             95 010 kr  

Hjo                                                9 233                             92 330 kr  

Härryda                                            39 006                          390 060 kr  

Karlsborg                                          6 965                             69 650 kr  

Kungälv                                            48 271                          482 710 kr  

Lerum                                              43 399                          433 990 kr  

Lidköping                                          40 460                          404 600 kr  

Lilla Edet                                         14 509                          145 090 kr  

Lysekil                                            14 266                          142 660 kr  

Mariestad                                          24 723                          247 230 kr  

Mark                                               35 201                          352 010 kr  

Mellerud                                           9 268                             92 680 kr  

Munkedal                                           10 588                          105 880 kr  

Mölndal                                            69 943                          699 430 kr  

Orust                                              15 345                          153 450 kr  

Partille                                           39 529                          395 290 kr  

Skara                                              18 732                          187 320 kr  

Skövde                                             57 016                          570 160 kr  

Sotenäs                                            9 125                             91 250 kr  

Stenungsund                                        27 556                          275 560 kr  

Strömstad                                          13 277                          132 770 kr  

Svenljunga                                         10 864                          108 640 kr  

Tanum                                              12 965                          129 650 kr  

Tibro                                              11 281                          112 810 kr  

Tidaholm                                           12 825                          128 250 kr  

Tjörn                                              16 312                          163 120 kr  

Tranemo                                            11 937                          119 370 kr  

Trollhättan                                        59 154                          591 540 kr  

Töreboda                                           9 207                             92 070 kr  

Uddevalla                                          57 122                          571 220 kr  
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Ulricehamn                                         24 898                          248 980 kr  

Vara                                               16 162                          161 620 kr  

Vårgårda                                           12 180                          121 800 kr  

Vänersborg                                         39 636                          396 360 kr  

Åmål                                               12 318                          123 180 kr  

Öckerö                                             12 902                          129 020 kr  

 


