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ARBETSMATERIAL FÖR DISKUSSION 2

Det är inte en fråga om vi ska ha digitala hjälpmedel utan hur vi får det att fungera bäst 

för invånarna i länet. Västra Götaland står nu inför ett vägval: 

Ska vi samarbeta kring digitala hjälpmedel eller inte?

JA!



Att bredda samarbetet till digitala hjälpmedel är ett naturligt nästa steg i 

arbetet för en god hälsa och en jämlik vård och omsorg i Västra Götaland

Utveckling av välfungerande samarbete 

där alla huvudmän är med

• De 49 kommunerna och Västra 

Götalandsregionen styr och leder 

Hjälpmedelsverksamheten tillsammans

• Alla är med på befintliga avtal för hjälpmedel 

• Kraften i samarbetet ligger i att alla deltar

Samarbetet ger stora fördelar – för både 

invånare och huvudmän

• Om regionen och kommunerna samarbetar får 

invånarna i Västra Götaland en mer jämlik 

tillgång till digitala hjälpmedel av hög kvalitet. 

• En sådan samverkan kan ge en bättre 

användning av de gemensamma resurserna, 

exempelvis kopplat till upphandling, logistik 

och support. 
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Det finns ett starkt stöd för samverkansavtalet
”Vår preliminära bedömning är att vi skulle vilja vara med i samarbetet om premisserna i stort ser ut som i 

detta förslag”

Ja

Vet ej

Inget svar
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Övergripande summering av remissvaren (sida 1 av 2)

Totalt 36 remissvar har inkommit. De visar 

sammantaget att det finns ett gott stöd i länet för 

att utöka samarbetet kring hjälpmedel i linje med 

förslaget.

33 remissinstanser har svarat på frågorna i enkäten:

• 33 (100 %) är positiva till ramarna för 

samarbetet

• 33 (100 %) är positiva till uppdrag och 

organisation

• 32 av 33 (97 %) är positiva till investeringen
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Exempel på kommentarer som betonar vikten av samarbetet:

• Det är positivt och medför stora fördelar att samverkan mellan regionen och

kommunerna i Västra Götaland fortsätter att utvecklas mot ett sammanhållet

Västra Götaland

• Intentionerna ligger väl i linje med omställningen av vården med en särskilt

tydlig koppling mot nära vård och digitalisering

• Det är positivt att produktområdet införs på ett gemensamt och samlat sätt

• Det är positivt att befintliga välfungerade strukturer används vid

införandet.

• Samarbetet och samverkansavtalet är viktigt för att skapa förutsättningar för

en jämlik nära vård oavsett geografisk hemvist.



Övergripande summering av remissvaren (sida 2 av 2)

Övergripande medskick för det fortsatta arbetet

• Se över att styr- och ledningsstruktur för hjälpmedel har rätt organisation och kompetens för att omhänderta uppdraget på ett bra sätt (pågår)

• Säkerställa att fördelningen av kostnadsansvaret blir tydligt mellan huvudmän och gentemot invånarens eget ansvar (styr- och ledningsstrukturen)

• Beakta att nya riktlinjer kommer vara viktiga och bör upprättas i samråd med huvudmännen. Exempel på önskemål om vad som behöver regleras

(hanteras av styr- och ledningsstrukturen – pågår)

- vad som omfattas av hälso- och sjukvård, socialtjänsten och bostadsanpassning

- kostnadsansvar mellan huvudmän och gentemot egenansvar

- vilket ansvar som ligger på förskrivare/beställare, samt ansvar för uppföljning och kompetens

- vad som gäller vid överflyttningar vid flytt mellan olika huvudmän

• Utreda och beakta frågor kring datahantering och IT-säkerhet (planerat hösten 2022)

• Tydliggör hur skolan kan få tillgång till digitala hjälpmedel (täcks genom nuvarande avtal om grundutrustning)

• Hitta goda arbetssätt för hur enskilda huvudmän kan vara med och påverka produktsortimentet samt kravställa specifika funktioner och produkter.

Detta är särskilt viktigt för produkter som har integrationer mot IT-system eller andra helhetslösningar som redan finns (Ledningsrådet)

• Säkerställa att aktörer som investerat mycket i digitalisering kan behålla det som fungerar bra och inte får en försämring från nuvarande läge

(Ledningsrådet)



Två kommuner har uttryckt viss tveksamhet

Synpunkt:
”Önskan om fler/andra produkter och 
oro att gå tillbaka i utvecklingen och 
förlora redan gjorda investeringar”

”Organisationen framstår väl 
tilltagen”

• Engagera er tidigt i att utforma 
samarbetet och produktutbudet så 
att det blir värdefullt för er!

• I samarbetet finns flexibilitet och 
valfrihet – kommuner som vill 
erbjuda invånarna mer än vad som 
ingår i samarbetet har frihet att göra 
det

Projektets 
rekommendation:

• Det är svårt att uppskatta behoven 
och många osäkerheter

• Vi ska hushålla med investeringen 
och inte öka organisationen mer än 
nödvändigt

• Styr- och ledningsstrukturen tar 
ansvar för detta 
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Hantering av önskemål kring justerad tidsplan

Projektledningens förslag efter dialog med Politisk beredningsgrupp till SRO:

Tidplanen för upphandlingar ligger fast

Beskrivning

• Den plan för upphandlingar och utrullning som projektet tillsammans med Koncerninköp, Ledningsrådet, HMC och 
egenmonitoreringsprojektet i VGR tagit fram och arbetar mot ligger fast och publiceras på projektets hemsida. Deadline 
för att delta i första upphandlingen är den 7/10 -22

• Kommuner som ändå önskar mer tid på sig för att signera avtalet kan ta den tiden, men kan då inte vara med på de första 
upphandlingarna (förväntat cirka 2-4 produkter – där digital våg och digital blodtrycksmätare är av störst intresse)

• För produkter där tidplanen enklare går att anpassa kan upphandlingar vid behov flyttas framåt i tiden

Konsekvenser

• Fördelen med detta alternativ är kortare tid till de första produkterna finns i sortiment samt samordningsvinster med andra 
planerade upphandlingar och projekt

• Nackdelen är att det kan upplevas jäktat och att alla kanske inte är med fullt ut vid starten. Detta får i sin tur vissa 
praktiska konsekvenser för Regionservice hantering av beställningar.
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Sortimentet är planerat att utökas stegvis och de första upphandlingarna av produkter är planerade till oktober 2022 . I remissvaren 
har det kommit önskemål kopplat till att förlänga tiden för när kommunerna behöver underteckna samverkansavtalet. Detta för att 
säkerställa att beslutet förankras väl i samtliga berörda instanser. Detta får påverkan på planerade upphandlingar.



Samverkansavtal digitala hjälpmedel

Avtalet innehåller tre avsnitt (utöver inledning)

• Ramarna för samarbetet

• Förtydliganden och revideringar av 
existerande uppdrag

• Hantering av initiala investeringar

Samtliga avsnitt har efter remissrundan 
genomgått mindre justeringar

ARBETSMATERIAL FÖR DISKUSSION 9



Avsnitt 1: Ramarna för samarbetet

11

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 utgår 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

... bidra till en jämlik tillgång till digitala hjälpmedel i Västra Götaland

…bidra till att främja en sömlös övergång av vård för individen mellan olika huvudmän

... 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 – där ambitionen bör vara att samtliga 

huvudmän nyttjar samarbetet i så hög utsträckning som möjligt inom en fem års period

ARBETSMATERIAL FÖR DISKUSSION

I Västra Götaland är vi överens om följande ramar för samarbetet:



Avsnitt 2: Förslag på uppdaterat innehåll i samverkansavtal
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För att samarbetet ska kunna realiseras behöver uppdragen för olika aktörer förtydligas. Därför är vi i Västra Götaland överens om

att uppdra åt Hjälpmedelscentralen att tillhandahålla digitala hjälpmedel till regionen och de 49 kommunerna enligt utredningens definierade modell (Bilaga 2)

att sortimentet av digitala hjälpmedel ska kompletteras löpande med nya produktkategorier enligt en överenskommen plan, vilken uppdateras löpande utifrån framkomna 

behov. Planen för utrullning av nya produkter och beskrivning av processen för hur uppdatering av planen går till finns tillgänglig på hemsidan för styr- och 

ledningsstrukturen för hjälpmedel)

att digitala hjälpmedel ska kunna hyras och/eller köpas med likvärdiga prissättningsmodeller som för Hjälpmedelscentralens övriga sortiment där priset omfattar 

kostnaden för produkten och tillhörande tjänster. 

att befintlig styr- och ledningsstruktur för hjälpmedel skall användas även för detta utökade uppdrag. Detta inkluderar exempelvis beslut avseende avtal och 

överenskommelser, handbok, produktsortiment, kostnadsansvar och riktlinjer samt säker informationshantering i linje med rådande lagstiftning. En tillitsfull 

förankringsprocess är en viktig del av styr- och ledningsstrukturens ansvar. Övergripande politiska ställningstagande avseende digitala hjälpmedel ska fattas i det 

politiska samrådsorganet mellan VästKoms och Västra Götalandsregionens politiska ledningar (SRO). 

Aktuella uppdragsbeskrivningar för styr- och ledningsstrukturen för hjälpmedel finns på följande länkar: 

- Tjänstemannanivå: Ledningsråd Medicintekniska produkter

- Politisk nivå: Politiskt samrådsorgan (SRO)

att uppdra åt befintlig styr- och ledningsstruktur för hjälpmedel att säkerställa en ändamålsenlig organisation och kompetens för att omhänderta det utökade uppdraget

att uppdra åt befintlig ledningsstruktur för hjälpmedel att ta fram de avtal/överenskommelser som krävs för att rymma det utökade ansvarsområdet samt att hantera 

verkställighet inom dessa avtal/överenskommelser, inklusive att säkra att hjälpmedel som enbart används inom socialtjänst ryms inom avtal. Tills dess att nya 

avtal/överenskommelser finns på plats ska arbetet inledas med produkter vilka anses rymmas inom befintliga avtal. 

att uppdra åt befintlig ledningsstruktur för hjälpmedel att detta samverkansavtal följs upp avseende kvalitet och ekonomi enligt en uppföljningsplan som ska tas fram och 

finnas tillgänglig på hemsidan för styr- och ledningsstrukturen för hjälpmedel. 

https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/c3ba634d-3015-4faf-a9aa-882bbef1641c?a=false&guest=true
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/hjalpmedel-och-lakemedelsnara-produkter/ledningsrad-medicintekniska-produkter/
https://www.vardsamverkan.se/organisation/samradsorganet-sro/


Avsnitt 3: Förslag på uppdaterat innehåll i samverkansavtal
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För att detta uppdrag ska kunna genomföras och befintlig organisation utökas krävs en initial investering, därför är vi i 

Västra Götaland överens om

att gemensamt finansiera de kostnader som uppstår vid etablering av en gemensam struktur för att tillhandahålla digitala hjälpmedel. 

Denna investering kommer att användas för lönekostnader exempelvis till arbetsledning, produktkonsultenter, upphandlare, tekniker, 

utbildare och supportpersonal samt produktkostnader för inköp av hjälpmedel och utrustning samt för etablering av test och 

demonstrationsmiljöer under perioden 2022-2025. Denna typ av finansiering är en engångsfinansiering. 

att kostnaderna för investeringen uppskattas till 34 miljoner kronor och fördelas enligt följande: 

... kommunerna i Västra Götaland betalar 10 kronor per invånare 

... Västra Götalandsregionen betalar 10 kronor per invånare 

Västra Götalandsregionen fakturerar dessa kostnader efter underskrivet avtal har inkommit.

att ansvarig organisation i samband med kalenderårets avslut sammanställer en redovisning av hur medlen använts för påseende av 

samtliga deltagande huvudmän

att Styr- och ledningsstrukturen för hjälpmedel beslutar om den ekonomiska hanteringen både i det fall den initiala investeringen skulle 

visa sig vara otillräcklig eller om finansiella medel återstår. Om investeringen visar sig vara otillräcklig ska detta i första hand hanteras i 

linje med befintliga finansiella specifikationer för Hjälpmedelsverksamheten. Eventuella finansiella medel som återstår 2025-06-30 ska 

återinvesteras i det gemensamma samarbetet kring digitala hjälpmedel. 



Praktisk hantering av samverkansavtalet och 
finansieringen 1 av 2

• Samverkansavtalet sänds ut via postgång till kommunerna efter 
sommarsemestrarna i Augusti. Med avtalet sänds även instruktioner rörande 
hantering och kommande steg

• Fakturan rörande engångsfinansieringen skickas ut till deltagande kommuner 
efter att ett påskrivet avtal inkommit till VGR (alternativt efter att ett jakande 
beslut inkommit till projektet)
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Praktisk hantering av samverkansavtalet och 
finansieringen 2 av 2

• Västra Götalandsregionen fakturerar huvudmännen 10 kronor per invånare baserat på 
statistik enligt aktuellt befolkningsunderlag från SCB (per december 2021). Med 
senaste datum för inbetalning december 2022 och de fakturauppgifter som används 
när Västra Götalandsregionen gör krediteringar på hjälpmedelsområdet.

• Huvudmän som önskar annan kontaktperson, fakturaadress eller annat fakturadatum 
kan fylla i dessa i ett webbformulär som återfinns i ett samlat underlag med praktiska 
instruktioner publicerad på hemsidan nedan.

Mer information samt underlag så som förslag på tjänsteutlåtande och praktiska 
instruktioner finns på denna hemsida
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https://www.vardsamverkan.se/pagaende-uppdrag/valfardsteknik-i-samverkan/information-och-stodmaterial-infor-beslut-om-undertecknande-av-samverkansavtal/


Process framåt för avtalet

ARBETSMATERIAL FÖR DISKUSSION 18

2022

28 april

Ställningstagande

SRO  (dagens möte)

10 maj

Rekommendation

VästKom

28 juni

Godkännande 

HSS VGR

Jun/aug

Rekommendation i 

kommunalförbund

Aug-dec

Godkännande 

kommuner

28 april

Ledningsråd MTP

25 april

Styrgruppsmöte

22 april

Politisk 

beredningsgrupp

18 april

Remissperiod 

avslutas

20 april

Arbetsutskott

Uppdaterat 

samverkansavtal

Tjänsteutlåtande
Praktiska 

instruktioner 

och hållpunkter

Bilaga: Sammanställning 

av remissvar och hantering

Dessa underlag återfinns på projektets 

vårdsamverkanssida

https://www.vardsamverkan.se/pagaende-uppdrag/valfardsteknik-i-samverkan/information-och-stodmaterial-infor-beslut-om-undertecknande-av-samverkansavtal/


Förslag till ställningstagande för XXXX
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XXX står bakom förslaget på samverkansavtal och rekommenderar 

medlemskommunerna i XXX att besluta i enlighet med förslaget och 

underteckna samverkansavtalet
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Stort tack!


