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Mötesanteckning Ledningsråd medicintekniska produkter 
Tid:  2022-03-02 kl. 09:00 – 11:45 
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  
Ingegärd Ljungqvist  Göteborgs Stad 
Maud Joelsson  Skaraborgs kommunalförbund 

Ordförande  Anneli Bjerde  VästKom 
Vice ordf. Peter Amundin  VGR: Koncernstab hälso- och sjukvård 
Regionservice Måns Ottertun  Affärsområde 2  
Sekreterare  Anette Alfredsson  Samverkansfunktionen (Hjm) 
Vakant VGR  Privat primärvård 
 VGR  Sjukhus 
Inbjuden Emma Övelius  Projektledare Digitala hjälpmedel i samverkan (punkt 3a) 
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. 

 
Ny sjukhusrepresentant är utsedd. Det blir Charlotte Widell (verksamhetschef för 

Lungmedicin, Allergologi och Palliativ medicin på SU). Hon kommer att delta första gången på 

ledningsrådets möte den 7 juni. 

b) Föregående mötesanteckningar läggs till handlingarna. 
Fråga ställs kopplad till punkt 3c som gäller kommunikation av beslut om ändringar i 
produktanvisningar. Samverkansfunktionen svarar att kommunikation sker genom befintliga 
kanaler såsom nyhet på Vårdgivarwebbens handboksida samt i informationsbrev till 
Hjälpmedelsforum. Vid behov är det bra om chef påminner representant i Hjälpmedelsforum 
om ansvaret att sprida information vidare inom respektive verksamhet. 
 

2. Ekonomi  
a) Ekonomirapporter 

Föredragande: Måns Ottertun 
Rapport om ekonomiskt utfall per januari för Samarbetsavtal för försörjning av personliga 
hjälpmedel, hjälpmedel vid medicinsk behandling och läkemedelsnära produkter. 
Hjälpmedelscentralen visar på ett större överskott än väntat, vilket beror på att 
volymökningen inte är uppe i 4 % som prognostiserats. Dock är det svårt att tolka siffrorna så 
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här tidigt på året, men Hjälpmedelscentralen följer utvecklingen. Inom Läkemedelsnära 
produkter ökar köp av hjälpmedel mer än vad som är budgeterat och dialog pågår med 
vårdgivare om budgetnivån. 
Ställningstagande: Ledningsrådet tackar för informationen och för en dialog om i vilken grad 
pandemieffekter och andra faktorer i omvärlden kan komma att påverka utfallet framöver.  
 

b) Process för prisjustering 

Föredragande: Peter Amundin, Måns Ottertun 
Mikael har vid tidigare möte lyft behov av att se över befintligt årshjul för prisjustering. I VGR 
finns ett system där hälso- och sjukvårdsnämnderna hanterar kommande budgetar i 
oktober/november, vilket inte harmonierar med prisjusteringar för hjälpmedel. 
 
Peter informerar från ett möte tillsammans med Måns och Mikael från ledningsrådet samt 
Jonas Wiik och Peter Hellman på Regionservice. En idé som diskuterats är att ändra så att 
prisjustering sker en gång per år. Om kostnadsberäkning görs långt i förväg kan dock 
underlaget bli mer osäkert än idag. Det behövs en fördjupad utredning gällande 
konsekvenser av olika tidsfönster. 
 
I den följande dialogen framförs att det är bra att titta närmare frågan, men att det inte är 
rimligt att genomföra en förändring som kan tillämpas inför 2023.  
Ställningstagande: Ledningsrådet tackar för informationen och ser positivt på en översyn 
som syftar till att synkronisera prisjustering för hjälpmedel med budgetarbete, samt att 
förenkla den administrativa hanteringen inom Regionservice. 
Fortsatt hantering: Peter sammankallar till nytt möte. Även person från den kommunala 
sidan kommer att bjudas in för dialog. Siktet är inställt på en uppdaterad 
prisjusteringsprocess som kan gälla från 2024.  
 
I sammanhanget lyfter Peter tidigare beslut om att bjuda in ledningsrådet till genomgång av 
nuvarande prismodell. Han kommer att skicka ut förslag på tider för möte senare i vår. 
 

3. Beslutsärenden  
a) Digitala hjälpmedel i samverkan 

Föredragande: Emma Övelius 
Föreliggande förslag har syfte att tydliggöra det fortsatta arbetet med att införa nya 
produktområden och att skapa samsyn kring hur arbetet och processen ska fungera framåt. 
Emma påtalar att det finns särskilt angelägna produkter inom egenmonitoreringsprojektet, 
framför allt utifrån ett upphandlingsperspektiv, vilket avspeglas i den preliminära 
tidsplanen nedan.  
 
Förslag att ta ställning till omfattar följande fem punkter:  
1. Att ansökningar för de elva produkterna nedan inkommer under 2022 för  
    ställningstagande om huruvida dessa bör ingå i sortimentet enligt föreslagen tidplan.  
2. Att Koncerninköp, Regionservice och de aktuella projekten kan arbeta agilt och göra   
    förberedelser kring upphandling och försörjning parallellt med att ansökningarna och     
    förslag på regelverk behandlas. Detta så länge det finns en medvetenhet om att det är  
    möjligt att Ledningsrådets ställningstagande blir att produkten inte kan ingå i sortimentet  
    eller att regelverket blir justerat.   
3. Föreslagen preliminär tidsplan:  
     Ledningsrådet tar ställning till ansökningar kring dessa produkter vid nedanstående   
     ordinarie möten:  

28 april: digital blodtrycksmätare, digital våg, digital pulsoximeter  
7 juni: digital PEF-mätare, HbA1c-självtest, digital glukosmätare  
8 september; aktivitetsarmband, läkemedelsrobot  
18 oktober: digital tillsyn, mobila larm, digital spirometer 
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4. Att tillfällig beredningsgrupp vid behov utses för att bereda ansökningarna där befintliga   
    beredningsgrupper inte har tillräcklig kapacitet.  
5. Att vid behov adjungera in kompetens till ledningsrådet, såsom kompetens inom   
    socialtjänst och digital kompetens 
 
Ledningsrådet diskuterar den föreslagna ordningsföljden och den preliminära tidsplanen för 
de 11 produkter som föreslås ska hanteras på ledningsrådets kommande möten. Olika 
scenarier diskuteras utifrån vad som är efterfrågat, men också utifrån vad som kan vara 
möjligt inom VGR respektive i kommunerna. Sammanfattningsvis bedömer ledningsrådet 
att det är en mycket snäv tidsplan. Ledningsrådet anser att det är viktigt att ha struktur och 
regelverk på plats innan produkter upphandlas och tillgängliggörs. Ett snävt regelverk som 
möjliggör förskrivning till få patientgrupper initialt skulle kunna ge förutsättningar för ett 
hanterbart införande. Det anses nödvändigt med tillfälliga beredningsgrupper för att kunna 
hantera ansökningar inom tidsplanen. Det kommer även behövas kompletterande 
kompetens som kan adjungeras till ledningsrådet i form av inköpskompetens. Kommunala 
representanter påtalar att det inte är lämpligt att fatta avgörande beslut gällande utrullning 
av produkter innan beslut fattats om samverkansavtalet för digitala hjälpmedel, som är ute 
på remiss till den 18 april. Ledningsrådet behöver få ett bredare uppdrag för att kunna ta 
ställning till produkter inom socialtjänstens område. 
Ställningstagande: Ledningsrådet ställer sig bakom de fem föreslagen med följande tillägg: 
Punkt 2: Regelverk för aktuell produkt måste finnas på plats innan upphandling annonseras. 
Punkt 3. För de produkter som omfattar kommunala behov inom socialtjänst behöver 
pågående beslutsprocess om Samverkansavtal inväntas. 
Punkt 4. Tillfälliga beredningsgrupper kommer vara en förutsättning för att tidsplanen i 
punkt 3 ska kunna hållas. 
Fortsatt hantering: Ledningsrådets ställningstagande lyfts i styrgrupper för 
egenmonitoreringsprojektet samt projektet för digitala hjälpmedel i samverkan. Pågående 
arbetsgrupp för styr- och ledning för digitala hjälpmedel arbetar vidare med att 
konkretisera vad som behöver göras för att säkerställa regelverk, avtal, kompetens och 
organisation, prioriteringsgrunder för införande och ekonomisk modell. 
 

4. Informationsärenden 
a) Diskussion: projekt Digitala hjälpmedel i samverkan 

Punkten utgår som eget ärende. Se noteringar under punkt 3a. 
 

b) Diskussion: Intressentkartläggning inför översyn och utveckling av handböcker  
Föredragande: Linda Augustsson 
Ledningsrådet ställde sig vid förra mötet bakom att samverkansfunktionen påbörjar en 
översyn av samtliga handböcker. Idag förs dialog om intressentanalys inför översynen och 
utveckling av handböckerna. Under mötet justeras påbörjad intressentkartläggning. 
Målgrupperna förskrivare och kostnadsansvariga lyfts högre mot ”Högt inflytande”. 
Ställningstagande: Ledningsrådet tackar för informationen och tycker att det är bra att 
denna typ av kartläggning görs för att skapa delaktighet bland intressenter.  
Fortsatt hantering: Samverkansfunktionen tar med sig resultatet av ledningsrådets 
diskussion i det fortsatta arbetet med översynen. 
 

c) Arbetsgrupp för att revidera nuvarande beslutsstöd 

Föredragande: Linda Augustsson 
I arbetet med att titta på ansökningar utifrån egenmonitoreringsprojektet har det blivit 
tydligt att befintliga beslutsstöd inte räcker till. Samverkansfunktionen ser ett behov av 
revidering. Anette och Linda har tittat på prioriteringscentrums modell och tror att den eller 
delar av den kan vara ett bra stöd. Det krävs ett arbete för att anpassa detta till 
förutsättningar i Västra Götaland. 
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Ledningsrådet ser positivt på att en arbetsgrupp bildas, men har inte praktisk möjlighet att 
delta i arbetsgruppen. Behov av komplettering av beslutsstöd har även identifierats inom 
projekt Digitala hjälpmedel i samverkan, så detta bör ses som ett prioriterat arbete. 
Medarbetare inom Habilitering & Hälsa har fördjupad kompetens och kan tillfrågas om att 
ingå i arbetsgruppen.  
Ställningstagande: Ledningsrådet tackar för informationen och ger uppdrag till 
samverkansfunktionen att sammankalla en arbetsgrupp. Ledningsrådet önskar få 
återkoppling under arbetets gång för att kunna vara delaktig i processen. 
Fortsatt hantering:  Mikael återkommer med namn på person som kan ingå i 
arbetsgruppen. Samordningsfunktionen sammankallar en arbetsgrupp efter dialog med 
berörda beredningsgrupper. 
 

d) Förteckning över vilka produkter inom LMN som kan dispensförskrivas 

Föredragande: Henric Wichmann 
Tidigare ledningsråd för LMN tog beslut om förteckning över dispensprodukter 2018. Henric 
går igenom några förändringar som gjorts i listan som finns på LMN:s hemsida.  
Ställningstagande: Ledningsrådet tackar för informationen. 
 

e) Förskrivning av el-rullstolar efter 2018 års ändring i lag om bostadsanpassningsbidrag och 
vägledande dom 2020 

Föredragande: Linda Augustsson 
Linda ger en kort tillbakablick över vad som hänt nationellt och i Västra Götaland från år 
2014 fram till nu. I Västra Götaland hanteras detta olika i olika kommuner men flera 
kommuner beviljar inte bostadsanpassningsbidrag för fristående elrullstolsgarage så kallad 
”brödburk”. En motivering är att denna typ av förvaring inte är nödvändig för att bostaden 
ska vara ändamålsenlig och kan inte ses som en anpassning av befintlig byggnad. Flera 
kommuner lutar sig emot en dom i Högsta förvaltningsdomstolen 2020 som kom fram till 
att ett flyttbart rullstolsgarage var både fristående och funktionellt i sig och att det därför 
inte kunde anses ha en sådan tydlig fysisk och funktionell koppling till källarförrådet (vilket 
var en fast funktion) som krävdes för att utgöra ett komplement till det. 
Ställningstagande: Ledningsrådet tackar för en bra sammanställning och genomgång. 
Fortsatt hantering: Information kommer även att ges till den politiska beredningsgruppen 
för medicintekniska produkter. 

f) Uppföljning jourtjänst inom samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel 

Föredragande: Anette Alfredsson 
På ledningsrådets förra möte efterfrågades en uppföljning av jourtjänsten som gäller 
jourreparation kvällar och helger för elektriskt reglerbar säng, sänglyft, personlyft och 
luftfylld madrass för trycksårsprevention. Efter förskrivarens bedömning om ”rätt till jour” 
kan jourreparation gälla för produkterna manuell rullstol, drivaggregat för självständig 
förflyttning samt elrullstol för inomhusbruk.  
 
Anette har sammanställt statistik som årligen förmedlas från Hjälpmedelscentralen. En 
ögonblicksbild över totalt antal bedömda ”rätt till jour” per år visar en stadig ökning från 
412 st år 2018 till 651 t.o.m. november 2021. Totalt har 1778 jouruppdrag gjorts från 2018 
t.o.m. november 2021. Flest jouruppdrag görs på personlyft, madrass och säng. 
 
Hjälpmedelscentralen har gjort en kostnadsberäkning baserad på data som är registrerad i 
Sesam, t ex antal utförda jourtimmar och reslängd. Beräkningen visar på en kostnad på ca 
1,8 mnkr för 2021. Hjälpmedelscentralen har debiterat vårdgivare ca 1,6 mnkr för 
jourinsatser 2021. Resterande ca 200 tkr slås ut generellt på den totala funktionshyran. 
Ställningstagande: Ledningsrådet tackar för informationen. 
 

https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/sn5298-288039419-226/surrogate/Dispensprodukter%20inom%20det%20L%c3%a4kemedelsn%c3%a4ra%20omr%c3%a5det%20i%20V%c3%a4stra%20G%c3%b6taland%20(1).pdf
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5. Politisk beredningsgrupp 
a) Information från den politiska beredningsgruppen 

Inget nytt sedan förra mötet. 
 

b) Nya ärenden till den politiska beredningsgruppen 
• Förskrivning av elrullstolar efter 2018 års ändring i lag om bostadsanpassningsbidrag och 

vägledande dom 2020 

• Uppföljning av jourtjänsten 

 

6. Övriga frågor 
a) Utvärdering av dagens möte 

- Bra punkter 
- Bra förbereda frågor 
- Bra engagemang och höjd på diskussionsfrågorna 
- Bra dialoger 
- Skönt att få tid att diskutera 

- God ton i gruppen 
 

7. Kommande möte 
Nästa möte är den 28 april, kl. 09:00-12:00 

 


