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Den första kommunen har beslutat att underteckna samverkansavtalet 
Nyhetsbrev 9: Digitala hjälpmedel i samverkan 

Att samarbeta i Västra Götaland kring 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.  

 Digitala hjälpmedel i samverkan - Vårdsamverkan i Västra Götaland 

(vardsamverkan.se) 

Samverkansavtal Digitala hjälpmedel går ut för beslut 

Det finns ett brett stöd i länet för att utöka samarbetet kring hjälpmedel och det föreslagna 

samverkansavtalet. Nu rekommenderar SRO1 kommunerna och regionen att fatta beslut om att 

underteckna samverkansavtalet. Information och stödmaterial inför beslut om undertecknande av 

samverkansavtalet hittar ni på Vårdsamverkanswebben. Där finns bland annat praktiska 

instruktioner och hållpunkter, exempel på tjänsteutlåtande, samt sammanställning av remissvar. 

 

 Samverkansavtal digitala hjälpmedel - Vårdsamverkan i Västra Götaland 

(vardsamverkan.se) 

 

 

Glädjande är att den första kommunen redan inkommit med beslut om att underteckna avtalet – 

och vi vet att flera beslut är planerade den närmaste tiden. Ni kan följa vilka som beslutat om att 

underteckna samverkansavtalet på vardsamverkan.se.  

 

 Huvudmän som beslutat att underteckna samverkansavtalet - Vårdsamverkan i 

Västra Götaland (vardsamverkan.se) 

 

Förberedelser för att starta igång samarbetet pågår för fullt 

En viktig del i ett utökat samarbete om hjälpmedel är att styr- och ledningsstrukturen har 

organisation, kompetenser, uppdrag och processer som möter de förändrade behoven. Hur detta 

bäst kan tas om hand har en arbetsgrupp med representanter för kommunerna, regionen och 

hjälpmedelsverksamheten arbetat fram förslag på under våren. Förslaget innebär bland annat 

förstärkning av organisationen med kompetens och grupperingar med ansvar för frågor 

socialtjänst. Det inkluderar även justeringar i uppdraget för befintlig ledning och namnbyten för 

att bättre spegla de nya uppdragen. Avsikten är nu att förankra detta förslag och från den 1 

oktober starta upp tillfälliga grupperingar vilka blir permanenta när besluten om 

samverkansavtalet är fattade. 

Vi förbereder också för de produkter som är tänkta att vara först ut i sortimentet. De första 

upphandlingarna är planerade att annonseras i oktober 2022 (blodtrycksmätare, digital våg, 

pulsoximeter, glukosmätare HbA1c-mätare). För att kunna vara med i dessa upphandlingar är det 

                                                 

1 Det politiska samrådsorganet mellan Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i Västra Götaland 
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nödvändigt att rapportera in takvolymer och bra att ha fattat beslut kring samverkansavtalet. Mer 

information om detta och hur ni kan delta i förberedelserna för upphandling hittar ni i en 

sammanställning av praktiska instruktioner på Vårdsamverkanswebben. Ni kan anmäla ert 

intresse att delta i förberedelserna för upphandling direkt till emma.ovelius@lumell.se.  

 Bilaga 2 Praktiska instruktioner och hållpunkter kopplat till Samverkansavtal 

digitala hjälpmedel .pdf (vgregion.se) 

Projektteamet har förstärkts med Almir och Rosanna 

I takt med att förberedelser inför uppstart trappas upp har teamet förstärkts med två nya 

medlemmar. Vi är mycket glada att vi under maj månad välkomnat Almir Avdic från 

Hjälpmedelscentralen och Rosanna Björklund från VästKom till projektet. Almir kommer 

ansvara för att leda och samordna Hjälpmedelscentralens arbete för att starta upp och etablera 

det nya produktsortimentet och tillhörande tjänster, medan Rosanna kommer leda det 

övergripande arbetet kring hjälpmedel inom socialtjänsten.  

Dessvärre kan vi också meddela att Adam Krantz inte kommer fortsätta sitt arbete inom projektet 

i och med att han avslutar sin anställning vid VästKom här i juni. Adam går till Hjos kommun 

och vi ser fram emot att han i sin nya roll ska få möjlighet att nyttja de tjänster han bidragit till 

att tillhandahålla. Vi vill tacka Adam för ett fantastiskt arbete och önska honom lycka till 

framöver. 

 

Vi tar även 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. 

 

Med önskan om en riktigt Trevlig sommar! 

 

Emma Övelius 

emma.ovelius@lumell.se 

Almir Avdic 

almir.avdic@vgregion.se  

Rosanna Björklund 

rosanna.bjorklund@vastkom.se  
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