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Mötesanteckning Ledningsråd medicintekniska produkter 
Tid:  2022-01-26 kl. 09:00 – 10:30 
Mötesform:  Digitalt (Teams) 
  
Närvarande: För VGR 

Jeanette Rehn  Närhälsan och Regionhälsan  

Mikael Forslund  Habilitering & Hälsa 
Josef Adolfsson  Sjukhus  
För VGK 

Lena Olsson   Fyrbodals kommunalförbund 
Maria Ljung  Göteborgsregionen, GR 
Helene Nordling  Sjuhärads kommunalförbund  
Maud Joelsson  Skaraborgs kommunalförbund 

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

Ingegärd Ljungqvist  Göteborgs Stad 
Vakant VGR  Privat primärvård 
 VGR  Sjukhus 
Samverkans-  
funktionen  Linda Augustsson (Hjm)  

Fredrik Ahlvik  (HjMB) 
 Piotr Gabrys  (Hjm) 

   

1. Godkännande av dagordning och föregående mötesanteckningar 
a) Peter, som är ordförande på dagens möte hälsar alla välkomna. Dagordningen godkänns med 

fyra tillkommande övriga punkter. 
 

b) Föregående mötesanteckningar läggs till handlingarna. 
Kommentar ges till punkt 3c där ställningstagandet på förra mötet om spirometer 
exkluderade kriterier och kompetenskrav för barn, då RPO inte återkopplat gällande detta. 
Efter mötet har mejlutskick gjorts utifrån att RPO Barn och Ungdomars hälsa besvarat frågor 
om kriterier och kompetenskrav. Ledningsrådets representanter har via mejl ställt sig bakom 
att inkludera kriterier och kompetenskrav (förskrivare) för barn och ungdomar. 
 
En sammanställning av ledningsrådets beslut från 2019 och framåt kommer att finns 
tillgänglig på SOFIA-ytan i samband med att dagens mötesanteckning läggs upp.  
 

2. Ekonomi  
a) Ekonomirapporter 

Föredragande: Måns Ottertun 
Genomgång av ekonomiskt utfall per december för Samarbetsavtal för försörjning av 
personliga hjälpmedel (Hjm), hjälpmedel vid medicinsk behandling (HjMB) och 
läkemedelsnära produkter (LMN). För Hjm ses en negativ avvikelse på 2,2 mnkr, vilket enligt 
information på förra mötet kommer att hanteras inom avtalad justeringspott.  
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Både HjMB och LMN visar positiva resultat, vilket genererar återbetalning för respektive del 
(HjMB 4,8 mnkr och LMN 15 mnkr).  
Ställningstagande: Ledningsrådet tackar för informationen.  
 

b) Årsrapport light från Hjälpmedelscentralen och Läkemedelsnära produkter 

Föredragande: Måns Ottertun 
Sammanfattningsvis har verksamheterna under 2021 präglats av rådande pandemi. 
Leverans- och kvalitetsnivåerna har med anledning av detta legat på en lägre nivå än 
normalt. Kostnadsökningar noteras för transporter och hjälpmedelsinköp. Det har under året 
varit fortsatt ökande volymer.  
Ställningstagande: Ledningsrådet tackar för informationen. 
Kommunikation: Samverkansfunktionen sprider årsrapporten till berörda beredningsgrupper 
och till Hjälpmedelsforum. 
 

3. Beslutsärenden  
a) Förvaltningsplan webSesam för 2022 

Föredragande: Piotr Gabrys 
Den årliga förvaltningsplanen beskriver innehållet i förvaltningsarbetet samt hur 
förvaltningen av webSesam ska utföras och styras. Piotr kommenterar förändringar från 
tidigare år. 
Ställningstagande: Ledningsrådet fastställer förvaltningsplanen för 2022. 
Fortsatt hantering: Samverkansfunktionen publicerar förvaltningsplanen i Specifikation 
gällande IT-stöd. 
 

b) Ändring produktanvisning 120609 Gåstolar 

Föredragande: Linda Augustsson 
Beredningsgrupp Handbok & Sortiment har ställt sig bakom en ansökan från Habilitering & 
Hälsa om ändring av produktanvisning 120609 Gåstolar. Ändringen innebär att 
arbetsterapeut inte längre kan förskriva gåstolar och att dynamisk gåstol med avancerade 
inställningsmöjligheter får särskilda kriterier och mål. Motiveringen till ändringen är att 
dagens produktanvisning inte ger förskrivarna det stöd som behövs i förhållande till 
produkter i sortiment.  
Ställningstagande: Ledningsrådet ställer sig bakom förslag på ändring i produktanvisning 
120609 Gåstolar, vilket innebär att arbetsterapeut tas bort som förskrivare samt att 
kriterier och mål specificeras för dynamisk gåstol med avancerade inställningsmöjligheter. 
Fortsatt hantering: Samverkansfunktionen skriver ett beslutsunderlag till hälso-och 
sjukvårdsdirektören för delegationsbeslut för VGR och till VästKoms direktör för beslut 
avseende kommunerna. 
 

c) Ändring i produktanvisning 0612 Nedre extremitetsortoser, 0603 spinala ortoser och 060406 
Hjälpmedel vid bråckbehandling 
Föredragande: Linda Augustsson 
Området ortoser ingår i den översyn som Beredningsgrupp Handbok & Sortiment gör 
avseende ställningstagande till om produkter ska vara förskrivningsbara eller egenansvar. 
Även regionens ortopedtekniska enheter har lyft behov av denna typ av översyn av enklare 
ortopedtekniska produkter som förtroendeförskrivs. Föreliggande förslag utgår från de 
behovsanalyser som beredningsgrupp Handbok & Sortiment har genomfört. 
 
Jeanette förmedlar synpunkter från fysioterapeuter i Närhälsan som menar att begreppet 
foglossningsbälte bör ändras till bäckenbälte. De framför även att det finns stark evidens för 
användning av bäckenbälte, men att det är tveksamt om det behövs hälso-och sjukvårdens 
kompetens för utprovning. Fråga ställs om det finns tillräcklig evidens för förslaget att 
handledsortos fortsatt ska kunna förskrivas. Linda svarar att det är beredningsgruppens 
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bedömning utifrån evidens, men att även behov av hälso- och sjukvårdskompetens för val 
av produkt och för inställningar har bidragit i bedömningen. 
Ställningstagande: Ledningsrådet ställer sig bakom följande tre förslag på ändringar i 
produktanvisning:  
1) 060406 Hjälpmedel vid bråckbehandling, så att målgruppen blir patienter med svår   

smärta, svår nedsättning av skyddsfunktioner i huden eller svår nedsättning av 
rörelseomfång och/eller smidighet i stället för dagens skrivning med måttlig smärta 
eller måttliga nedsättningar.  

2)    0612 Nedre extremitetsortoser, så att mjuka knäortoser exkluderas.  
3)    0603 Spinala ortoser, så att mjuk nackkrage exkluderas. 
Ledningsrådet ställer sig även bakom förslaget att behålla produktanvisning 0606 Övre 
extremitetsortoser med nuvarande skrivning, vilket innebär att handledsortos även   
fortsättningsvis inkluderas. 
Fortsatt hantering:  Ärendet om foglossningsbälte/bäckenbälte, inom 0603 Spinala ortoser, 
återremitteras till beredningsgruppen. 
Samverkansfunktionen skriver ett beslutsunderlag, enligt ändringar ovan, till hälso-och 
sjukvårdsdirektören för delegationsbeslut för VGR (enbart VGR som har kostnadsansvar). 
Beredningsgrupp Handbok & Sortiment reviderar produktanvisningar utifrån beslut. 
Beredningsgruppen och de ortopedtekniska enheterna beslutar om övergångsregler. 
 

d) Revidering handböcker LMN, översyn av alla handböcker 

Föredragande: Linda Augustsson och Fredrik Ahlvik 
Ledningsrådet gav i mars 2021 uppdrag om att revidera handböckerna inom LMN. Under 
arbetets gång har samverkansfunktionen reflekterat över olikheterna mellan handböckerna 
inom LMN och Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel och identifierat ett behov 
av att göra en översyn som omfattar samtliga handböcker. Översynen syftar till att inhämta 
olika förskrivargruppers tankar om och upplevelser av dagens handböcker, identifiera 
framgångsfaktorer, utvecklingsområden och möjliga tekniska lösningar för att 
handböckernas utformning ska stödja förskrivarna på bästa sätt. 
 
I dialogen lyfts att det är bra att ta in förskrivares synpunkter. Förslag ges att även någon 
extern opartiskt part kan involveras. 
Ställningstagande: Ledningsrådet ställer sig bakom förslag att:  
1) revideringen av handböckerna inom LMN pausas.  
2) samverkansfunktionen påbörjar en översyn av samtliga handböcker, beredningsgrupp 
LMN och Handbok & Sortiment kommer delta i arbetet.  
Fortsatt hantering:  Samverkansfunktionen påbörjar arbetet med att ta fram en plan för 
översyn. 
 

4. Informationsärenden 
a) Förslag på möte gällande prismodell 

Föredragande: Peter Amundin 
Bakgrunden är att det förekommer en del frågor om prismodellen varför det kan finnas  
anledning till att erbjuda ledningsrådet en genomgång.  
Ställningstagande: Ledningsrådet tackar för informationen och ser positivt på en fördjupad 
information.  
Fortsatt hantering: Peter återkommer med förslag på mötestider. 
 

b) Ändring i Specifikation gällande finansiell samverkan (Samarbetsavtal för försörjning av 
personliga hjälpmedel)  
Föredragande: Anette Alfredsson 
I Specifikation gällande finansiell samverkan anges att grundprincipen för vad som ska var 
hyr- respektive köphjälpmedel för produkter utanför sortiment följer den nivå som är 
beslutad för övriga hjälpmedel, samt att beslut om avsteg från grundprincipen ska ske i 
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dialog mellan förskrivare och konsulent. Då tillvägagångssättet gällande beslut om avsteg 
ställer till en del problem har Hjälpmedelscentralen i samverkan med beredningsgrupp 
Avtal & Överenskommelse kommit överens om en ändring som innebär att produkter 
utanför sortiment alltid hanteras enligt samma princip som övriga produkter. Det vill säga 
att beställs en produkt utanför sortiment där motsvarigheten i sortiment är en 
hyresprodukt så blir även den som tas in utanför sortiment en hyresprodukt och vice versa 
gällande köpprodukter. För de produktområden som innehåller både hyr- och 
köpprodukter avgör produktkonsulenten om det blir hyra eller köp. 
Ställningstagande: Ledningsrådet tackar för informationen och tycker att det är bra att 
denna typ av ändringar i en specifikation till avtal tas upp som en informationspunkt.  
Fortsatt hantering: Samverkansfunktionen genomför ändringen i Specifikation gällande 
finansiell samverkan, samt i guiderna till Samarbetsavtalet och Överenskommelsen (HjMB). 
 

c) Uppföljning av oreglerade medicintekniska produkter 

Föredragande: Fredrik Ahlvik 
Våren 2015 genomfördes en förstudie samt kartläggning gällande vilka medicintekniska 
produkter vårdgivarna hade behov av att förse patienterna med för användning i 
patientens vardagsmiljö. En stor del av produkterna hanterades i efterföljande 
genomförandeprojekt Regional försörjning av personligt förskrivna hjälpmedel vid 
medicinsk behandling, samt i projektet Oreglerade- MTP i vardagsmiljö. Dagens information 
innehåller en statusuppdatering och plan för hantering av kvarvarande produkter.  
Hjälpmedel för dialys är inte aktuellt i dagsläget varför detta lyfts ut från listan. Ortoser och 
proteser kvarstår att hantera, men omhändertas i separat arbete. Vad gäller 
sårvårdsprodukter kvarstår frågor om hur stort behovet är av produkter för ”vanliga sår”. 
I dialogen framkommer att det i Närhälsan finns ett stort behov av sårvårdprodukter. Även i 
kommunal hälso- och sjukvård används mycket sårvårdsprodukter. 
Ställningstagande: Ledningsrådet tackar för informationen och ser positivt på att de listade 
produktområdena succesivt omhändertas. 
Fortsatt hantering:  Ny statusuppdatering för resterande produkter ges i januari 2023. 
 

d) Förtydligande gällande sortimentet av injektion/infusionsprodukter 
Föredragande: Fredrik Ahlvik 
När nya produktgrupper i handbok LMN presenterades i ledningsrådet den 9 december 
fanns en otydlighet gällande produkter för injektion då enbart centralvenösa infarter (PICC-
line, CVK, Portha-cat) initialt inventerats. Vårdgivare har återkopplat behov av produkter för 
subkutan och intramuskulär injektion av exempelvis antiemetika och smärtstillande. 
Inventering visar behov av att komplettera med 5-10 produkter i befintligt sortiment hos 
LMN. I handboken innebär det ett förslag på förtydligande om att centralvenös infart 
ändras till injektion och infusion.  
Ställningstagande: Ledningsrådet tackar för informationen. 
Fortsatt hantering: Samverkansfunktionen skriver ett underlag om ändring från mötet 
2021-12-09 inklusive dagens tillägg, till hälso-och sjukvårdsdirektören för delegationsbeslut 
för VGR. 
 

5. Politisk beredningsgrupp 
a) Information från den politiska beredningsgruppen 

Inget nytt sedan förra mötet. 
 

b) Nya ärenden till den politiska beredningsgruppen 
Inga nya ärenden från dagens möte. 
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6. Övriga frågor 
a) Kredit/återbetalning till kommuner 

Avser fråga från Regionservice som saknar faktureringsadresser till Mark, Kungälv, 
Mariestad, Hjo och Tidaholm. Berörda kommunala representanter tar på sig att ta kontakt 
med dessa kommuner. Peter vidarebefordrar underlag som kan bifogas vid dessa 
kontakter.  
 

b) Arbetsgruppen digitala hjälpmedel (Helen) 
Frågan är kopplad till utskickade mötestider från projektledarna för Välfärdsteknik i 
samverkan. Det upplevs svårt att delta på möten så ofta som föreslagits. Flera i 
ledningsrådet har även svårt att vara med på det första mötet den 31/1. Det finns också 
frågor kring vilka kompetenser som bör delta i arbetsgruppen. Förslag ges att starta med ett 
inledande möte som fokuserar på uppdraget, för att i nästa steg se vilka kompetenser som 
behöver delta i det fortsatta arbetet. Peter återkopplar dagens synpunkter till 
projektledarna.  
 

c) Debatten kring rullstolsgarage (Mikael) 
Samverkansfunktionen ger en statusuppdatering på nästa möte, utifrån underlag från 
Primärvårdens hjälpmedelsenhet. Eventuellt bjuds Carina Helgesson in. 
 

d) Statistik jourverksamhet (Mikael) 
Samverkansfunktionen presenterar en sammanställning på nästa möte. 
 

e) Utvärdering av dagens möte 

• Bra möte, ej så omfattande ärenden 

• Bra ordförandeskap 

• Bra att varva med digitala möten, även efter pandemin 

7. Kommande möte 
a) Nästa möte 

Nästa möte är den 2 mars 2022 kl. 09:00-12:00 (Via Teams).  
 

 


