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Mötesanteckning Ledningsråd medicintekniska produkter 
Tid:  2021-12-09 kl. 09:00 – 11:30   
Mötesform:  Digitalt (Teams) 
  
Närvarande: För VGR 

Jeanette Rehn  Närhälsan och Regionhälsan  

Josef Adolfsson  Sjukhus  
För VGK 

Lena Olsson   Fyrbodals kommunalförbund 
Maria Ljung  Göteborgsregionen, GR 
Ingegärd Ljungqvist  Göteborgs Stad 
Helene Nordling  Sjuhärads kommunalförbund  
Maud Joelsson  Skaraborgs kommunalförbund (fram till kl. 11:00) 

Ordförande  Peter Amundin  VGR: Koncernstab hälso- och sjukvård                                                            
Vice ordf. Anneli Bjerde   VästKom 
Regionservice Måns Ottertun  Affärsområde 2  
Sekreterare  Anette Alfredsson  Samverkansfunktionen (Hjm) 
Förhinder  Frida Perciwall Mattsson  Privat primärvård  

Gunilla Kjellby Wendt Sjukhus  
Mikael Forslund  Habilitering & Hälsa 

Inbjudna Adam Krantz, Emma Övelius  Projektledare, välfärdsteknik i samverkan (punkt 3a) 

Samverkans-  
funktionen  Linda Augustsson (Hjm)  

Fredrik Ahlvik  (HjMB) 
 Piotr Gabrys  (Hjm) 
 Henric Wichmann (LMN) 

   

1. Godkännande av dagordning och föregående mötesanteckningar 
a) Peter öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Dagordningen godkänns. 
b) Föregående mötesanteckningar läggs till handlingarna. En uppföljande kommentar lämnas 

kring TENS under punkt 4d). Jeanette har vid kontakt med Primärvårdens hjälpmedelsenhet 
fått till sig en önskan om att kommunerna konkretiserar vilka hälsotillstånd som kan utgöra 
grund för ansökan om längre förskrivningstid än tre månader.  
 

2. Ekonomi  
a) Ekonomirapporter 

Föredragande: Måns Ottertun 
Genomgång av ekonomiskt utfall per oktober för Samarbetsavtal för försörjning av 
personliga hjälpmedel (Hjm), hjälpmedel vid medicinsk behandling (HjMB) och 
läkemedelsnära produkter (LMN). Det är en ackumulerad negativ avvikelse för Hjm på 2 
mnkr, prognosen för 2021 ligger på motsvarande belopp. Detta kommer att hanteras inom 
avtalad justeringspott (1 % av omsättningen kan nyttjas, som en buffert) för att nå 
nollresultat. HjMB visar en positiv avvikelse på 3,4 mnkr. Prognosen för återbetalning är 4,5 
mnkr. Ett plus på 12 mnkr ses inom LMN och prognosen är en återbetalning på 15 mnkr.  
Ställningstagande: Ledningsrådet tackar för informationen.  
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b) Förslag från Hjälpmedelscentralen om prisjustering 2022-01-01 

Föredragande: Måns Ottertun 
Hjälpmedelscentralen har lämnat två förslag till prisjustering, ett för Samarbetsavtalet och en 
för hjälpmedel vid medicinsk behandling inom Överenskommelsen. Måns ger en kort 
redogörelse för de föreslagna prisförändringar. Hyreshöjningen på 0,5 % för 
Samarbetsavtalet beror på ökande transportkostnader och ökade kostnader för hjälpmedel 
bland annat på grund av ökade råvarukostnader. För Överenskommelsen (HjMB) föreslås en 
sänkning av den totala hyreskostnaden med 1,8 %. För både Samarbetsavtalet och 
Överenskommelsen (HjMB) föreslås en höjning av tjänster och avgifter på 2,2 mnkr. Detta för 
att all inte all kostnadsökning ska belasta funktionshyran utan även fördelas på kostnader för 
tjänster, som haft ett oförändrat pris under flera år. Avsikten med den kraftiga höjningen av 
akutavgift och bomkörningsavgift är att styra så att volymökningen inte ska öka i samma takt 
som tidigare. 
 
Peter lyfter fram det medskick som beredningsgrupp Avtal & Överenskommelse lämnat om 
att prisbilden avseende akutavgiften behöver vara rimlig och i beaktande av att höjda 
akutavgifter som leder till att akutbeställning inte görs, trots behov, kan påverka andra 
vårdkostnader på ett icke önskvärt sätt.  
Mikael har inför mötet spelat in att modellen för prisjustering inte ligger i fas med 
framtagning av vårdöverenskommelser (VÖK) och önskar därför att processen för 
prisjustering ses över. 
Ställningstagande: Ledningsrådet ställer sig bakom de förslagna prisjusteringarna som, för 
Samarbetsavtalets del, kommer att gå vidare till regiondirektören för verkställighetsbeslut. 
Fortsatt hantering: Utfallet av ökad akutavgift behöver följas över tid. Måns tar på sig att, i 
samverkan med ledningsrådet, revidera modellen för prisjustering. 
 

3. Beslutsärenden  
a) Remissversion av samverkansavtal för digitala hjälpmedel (Välfärdsteknik i samverkan) 

Föredragande: Adam Krantz och Emma Övelius 
För att säkra samverkan mellan VGR och kommunerna kring ett enhetligt sortiment av 
digitala hjälpmedel, både inom hälso- och sjukvård och socialtjänst, har ett förslag på 
Samverkansavtal formulerats. Följande tillägg har gjorts efter tidigare dialoger med 
ledningsrådet: ”Till dess att nya avtal/överenskommelser finns på plats ska arbetet inledas 
med produkter vilka anses rymmas inom befintliga avtal.” SKR har nu skriftligt meddelat att 
de inte ser några hinder ur ett kommunalrättsligt perspektiv för en samverkan mellan 
regionen och kommunerna om försörjning av digitala hjälpmedel som tilldelas och/eller 
används under Socialtjänstlagen. Beslutsprocess för remissversionen av Samverkansavtalet 
pågår. Avsikten är att förslaget ska kunna gå ut på remiss under våren 2022 för att därefter 
hanteras i samverkansstrukturen med sedvanliga rekommendationer till respektive 
huvudman som följd. Ett viktigt arbete framöver blir hur innehållet i samverkansavtalet kan 
omhändertas.  
Ställningstagande: Ledningsrådet ställer sig bakom remissversionen på förslaget på 
samverkansavtal för digitala hjälpmedel. Det framförs även beröm till projektledarna för en 
väl genomförd utredning.  
Ledningsrådet lämnar följande medskick inför det kommande arbetet: 

• Samverkansavtalet är bra, men det finns farhågor.  

• Svårt att överblicka kostnader och vad som krävs i den fortsatta processen. 
Remisstiden kan vara för kort (3 månader) och behöver kanske förlängas. 

• Det är ett komplext projekt. Viktigt med vettiga strukturer för att få till ett bra 
samarbete. 

• Det behövs mer konkreta underlag för att se konsekvenserna för kommunerna. 

• Risker behöver fångas i det fortsatta arbetet för att systematiskt kunna jobba med 
dem.  

• Vi behöver agera klokt och inte gå för snabbt fram med att införa produkter.  
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• Vid förändrade uppdrag kopplat till både ledningsråd och ev. ny beredningsgrupp 
behöver detta arbete startas upp snarast för att säkra upp att rätt kompetens finns 
för ställningstagande för olika produkter. 

• Bra att börja med produkter med komponenter för egenmonitorering av 
hälsoparametrar som ligger nära de produkter som förskrivs idag.  

• Det behövs hög kompetens inom IT-säkerhetsområdet.  
• Viktigt att nyttja erfarenheter från tidigare pilotprojekt som inkluderat digital 

teknik, både inom VGR och kommunerna.  

• I Göteborg har några undersköterskor fått fördjupad kompentens om 
välfärdsteknik. Dessa personer kan kanske bidra i det fortsatt arbetet.  

• Hantering av molnfrågan, som inte ägs av ledningsrådet, är en förutsättning för att 
kunna införa digitala hjälpmedel på ett effektivt och säkert sätt. 

• Se över användningsområdet inom vården, ett problemområdet som lyfts är 
bildöverföring mellan personal hos olika vårdgivare. Då detta kanske inte är en 
fråga för ledningsrådet tar Peter den vidare inom VGR. 

Fortsatt hantering: Ledningsrådet önskar få ta del av inkomna remissvar och får löfte om att 
kunna ta del av sammanställningen. 
 

b) Ändring av produktanvisning 043003 Hjälpmedel för värmebehandling 
Föredragande: Linda Augustsson och Fredrik Ahlvik 
Reumatologmottagningen i NU-sjukvården har inkommit med en ansökan om att ändra i 
produktanvisning 043003 Hjälpmedel för värmebehandling så att även värmesockor kan 
förskrivas. Produktanvisningen medger idag endast förskrivning av värmehandskar som 
personligt hjälpmedel. Det läkemedel som tidigare använts till att behandla svår 
nedsättning av värmereglerande funktion av kroppstemperatur ordineras inte längre och 
utbudet av värmesockor i den öppna handeln har minskat.  
Beredningsgruppen har bifallit förändringen men konstaterar att det kommer medföra en 
kostnadsökning för sjukhusen. En grov uppskattning av kostnadsökning är ca 200 000 kr/år. 
Ställningstagande: Ledningsrådet ställer sig bakom att produktanvisningen för 043003 
Hjälpmedel för värmebehandling ändras så att den även omfattar värmesockor. 
 

c) Tillkommande produkter inom produktområde allmän sjukvård 

Föredragande: Henric Wichmann och Fredrik Ahlvik 
Föreliggande förslag avser reglering av nya produktgrupper inom produktområde Allmän 
sjukvård, som förskrivs/kommer att förskrivas och distribueras som läkemedelsnära 
produkter i Västra Götaland. Henric går igenom förslag på innehåll för injektion/infusion i 
Handbok för läkemedelsnära produkter. Fredrik beskriver bakgrund kring tidigare nationella 
rekommendationer samt inspel från RPO, lung- och allergisjukdomar gällande föreslagna 
kriterier för förskrivning av andningsluftsmätare. Kunskapsorganisationen har dock ännu 
inte besvarat ställda frågor om förskrivning till barn, varför denna del föreslås bli 
exkluderad i nuläget. 
Fråga ställs om förskrivning endast kan ske på sjukhusnivå. Svaret är jakande, vilket innebär 
att behov som identifieras inom primärvård får lyftas till specialistenhet. 
Ställningstagande:  Ledningsrådet rekommenderar till beslut och införande av följande 
produktgrupperna i handbok läkemedelsnära produkter:  
1. Injektion/infusion  
2. Andningsluftsmätare (spirometer), med den förändring att kriterier och kompetenskrav 
för barn stryks. Vid behov får detta hanteras och justeras längre fram. 
 

4. Informationsärenden 
a) Planläggning av lagerstruktur och lokalisering av regionens försörjningsfunktioner 

Föredragande: Måns Ottertun 
I nuläget saknas en långsiktig plan för lokalisering och dimensionering av regionala 
försörjningsfunktioner. Ett projekt har därför inletts för att på lång sikt säkerställa en 
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effektiv försörjningskedja. Projektet omfattar följande verksamheter: Sisjödepån 
(Göteborg), Skövdedepån, Tvätt- och textildistribution (Alingsås), Hjälpmedelscentralen 
(Mölndal, Borås, Skövde och Uddevalla), Regionposten (Göteborg, Trollhättan, Borås och 
Skövde) samt Regionaltransporter (Mölndal). 
Måns efterfrågar ledningsrådets syn på vad som är viktigt att beakta i arbetet och önskar 
att några personer från ledningsrådet kan bidra med strategiska synpunkter. 
Ställningstagande: Ledningsrådet tackar för informationen.  
Fortsatt hantering: Var och en av representanterna tänker över möjligheten att ge input till 
projektet. Måns återkommer med konkretiserade behov av medverkan från ledningsrådet. 
Planen är att påbörja intervjuer i början av januari. 
 

b) Information angående beslutsstöd för porttelefoner  
Handläggare: Linda Augustsson 
På föregående Ledningsråd önskade beredningsgrupp Handbok & Sortiment vägledning 
gällande kostnadsansvar och ett av exemplen som lyftes var porttelefoner. I samband med 
detta önskade Ledningsrådet mer information om det beslutsstöd som beredningsgruppen 
gjort gällande produktanvisningen för 222430 Porttelefoner.  
Beredningsgruppens sammanfattande bedömningen 2021-09-14 var: ”Trots att 
produkterna inte är CE-märkta som medicintekniska produkter avslår beredningsgruppen 
ansökan om borttagning av produktanvisningen. Detta då bedömningen är att 
hälsoproblem riskerar att kvarstå, för liten målgrupp, om förskrivning inte kan göras. 
Dessutom behövs hälso-och sjukvårdskompetens för bedömning, utprovning och 
uppföljning, även detta för en mindre målgrupp. Beredningsgruppen identifierar ett behov 
av att produktanvisningen ses över för att tydliggöra kriterier och mål, vilket är genomfört.” 
Ledningsrådet diskuterar idag kring beredningsgruppens beslut 2021-11-09 om att skriva in 
i produktanvisningen att porttelefon endast kan förskrivas om behovet inte kan tillgodoses 
med produkt i allmän handel. Detta anses ställa stora krav på förskrivare då det finns ett 
stort utbud i allmän handel. Förslag lämnas att följa upp konsekvenser av detta. 
Ställningstagande: Ledningsrådet tackar för informationen.  
Fortsatt hantering: Samverkansfunktionen får i uppdrag att ta fram förslag på modell för att 
följa upp förskrivningsmönster gällande porttelefon. 
 

5. Politisk beredningsgrupp 
a) Information från den politiska beredningsgruppen 

Vid möte 3 december ställde sig den politiska beredningsgruppen bakom remissversion av 
Samverkansavtal för digitala hjälpmedel. På ett extrainsatt möte den 22 april kommer 
beredningsgruppen att få ta del av remissvaren.  

b) Nya ärenden till den politiska beredningsgruppen 
Inget nytt 
 

6. Övriga frågor 
a) Intern dialog i ledningsrådet om ”Välfärdsteknik i samverkan” (kl.09:10) 

Ledningsrådet har haft möjlighet att föra dialog och lämna synpunkter vid två olika 
workshops som anordnats av projektledarna. 
Idag förs en dialog inför ställningstagande av remissversionen av samverkansavtal för digitala 
hjälpmedel. De medskick som ledningsrådet önskar lämna finns noterade under punkt 3a. 
 

b) Utvärdering av dagens möte 

• Bra möte 

• Bra förberett och med bra underlag 

• Bra diskussioner 
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7. Kommande möte 
a) Mötesform 2022, inklusive uppföljning av digital mötesform 

Några positiva erfarenheter av digitala möten: 

• Slipper resor 

• Fungerar bättre och bättre 

• Väl förberett och bra struktur på mötena 
Några negativa erfarenheter av digitala möten: 

• Dialogerna kan ibland behöva ”fördjupas”, svårt att diskutera stora strukturfrågor 
på strategisk nivå 

• ”Tråkig” att inte ses 
Flera framför att det vore bra att träffas fysiskt en gång/termin och att det vore bra att vid 
dessa tillfällen samla stora strategiska frågor. Det behövs framförhållning inför fysiska 
möten med tanke på tidsåtgång vid resor. Lyfts att det kan vara svårt med möten där några 
träffas fysiskt och några deltar på länk. 
 

b) Nästa möte 
Nästa möte är den 26 januari 2022 kl. 09:00-12:00 (Via Teams).  
På grund av att flera representanter inte kan delta på mötet den 27 april flyttas detta till 
förmiddagen den 28 april. 
 

 


