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Mötesanteckning Ledningsråd medicintekniska produkter 
Tid:  2022-06-07 kl. 13:00 – 16:00 
Mötesform:  Digitalt (Teams) 
 
Närvarande: För VGR 

Jeanette Rehn  Närhälsan och Regionhälsan  

Mikael Forslund  Habilitering & Hälsa 
Charlotte Widell Sjukhus 
Josef Adolfsson  Sjukhus  
För VGK 

Lena Olsson   Fyrbodals kommunalförbund 
Maria Ljung  Göteborgsregionen, GR 
Helene Nordling  Sjuhärads kommunalförbund  
Ingegärd Ljungqvist  Göteborgs Stad 
Carina Arvidsson  Skaraborgs kommunalförbund (fram till kl. 14:50) 

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 
Inbjudna Emma Övelius  Projektledare Digitala hjälpmedel i samverkan (3a-3d) 
 Anders Carlson Verksamhetsprojektledare, Regionservice (3g) 
 Jonas Wiik  Verksamhetschef, Hjälpmedelscentralen (4a) 
Samverkans-  
funktionen  Linda Augustsson (Hjm)  

Fredrik Ahlvik  (HjMB) 
Henric Wichmann (LMN) 

 Piotr Gabrys  (Hjm) 
   

1. Godkännande av dagordning och föregående mötesanteckningar 
a) Anneli hälsar alla välkomna, särskilt till Charlotta Widell som deltar för första gången.  

Samtliga närvarande presenterar sig.  
Dagordningen godkänns.  

b) Föregående mötesanteckningar läggs till handlingarna. 
 

2. Ekonomi  
a) Ekonomirapporter HMC och LMN 

Föredragande: Måns Ottertun 
Rapport om ekonomiskt utfall per april för Samarbetsavtal för försörjning av personliga 
hjälpmedel, hjälpmedel vid medicinsk behandling (HjMB) och läkemedelsnära produkter 
(LMN). Samarbetsavtalet visar en ackumulerad positiv avvikelse på 1,7 mnkr, men utfallet för 
april ligger på minus. Ökade kostnader för hjälpmedel och drivmedel gör prognosen osäker. 
HjMB och LMN visar positiva resultat med ca 1 mnkr respektive ca 6 mnkr. Detta beror på 
högre intäkter än budgeterat samt på ökade beställningsvolymer.  
 
Ställningstagande: Ledningsrådet tackar för informationen.  
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b) Förslag prisjustering 2022-07-01 

Föredragande: Måns Ottertun 
Hjälpmedelscentralen har lämnat två underlag gällande prisjustering, ett för 
Samarbetsavtalet och en för hjälpmedel vid medicinsk behandling inom Överenskommelsen. 
Måns ger en kort redogörelse för föreslagna prisförändringar. För samarbetsavtalets del 
innebär det en total hyreshöjning på 2,4 % vilket beror på ökande transportkostnader och 
ökade kostnader för hjälpmedel, bland annat på grund av ökade råvarukostnader. Den 
beräknade prisskillnaden mellan kommun och VGR utgår från respektive volymandel per 
produktområde och kostnadsansvar. 
 
För hjälpmedel vid medicinsk behandling föreslås oförändrad hyresnivå. Prisjustering görs 
årsvis för läkemedelsnära produkter. 
 
Ställningstagande: Ledningsrådet ställer sig bakom förslagen som, för Samarbetsavtalets del, 
kommer att gå vidare till regiondirektören för verkställighetsbeslut. 
 

3. Beslutsärenden  
a) Förändrad styrning- och ledningsstruktur för hjälpmedel 

Föredragande: Emma Övelius 
Utredning i länet 2021 visade att ett utökat samarbete kring digitala hjälpmedel bör utgå 
från befintliga välfungerande strukturer som finns för hjälpmedel. Parallellt med att ett 
förslag på samverkansavtal mellan de 49 kommunerna och Västra Götalandsregionen varit 
på remiss har en arbetsgrupp etablerats under våren för att utarbeta ett förslag på hur styr- 
och ledningsstrukturen kan utökas och anpassas för att möjliggöra ett utökat samarbete om 
hjälpmedel inom socialtjänst i Västra Götaland.  
 
Underlag till beslut har funnits tillgängligt inför mötet. Emma ger en översiktlig genomgång 
av förslagen organisation för att omhänderta frågor om regelverk, ekonomi samt ger en 
översikt över behov kopplat till olika avtal. Ännu finns inget förslag till beslut gällande 
avtalsfrågorna. 
 
Fråga ställs om process för in och utförande av socialtjänstprodukter, vilket inte är 
omnämnt i underlaget. Emma svarar att detta kan tydliggöras och att det är tänkt att finnas 
två delprojektledare, en för hälso- och sjukvård och en för socialtjänst. Det kommer också 
vara möjligt för enskilda kommuner att skicka in förslag/ansökningar på liknande sätt som 
idag sker för produkter inom hälso- och sjukvård. 
 
Dialog förs om föreslagna beredningsgrupper och expertstöd i sakfrågor, där kommentar 
ges att beredningsgrupp IT-stöd i dagens upplägg inte är bemannad för att täcka helheten. 
Detta behöver ses över och kan, enligt Emma, eventuellt ingå i höstens utredning om 
datahantering. 
 
Tänkbara sätt att få kännedom om nya produkter/innovationer diskuteras. Det finns olika 
typer av FoU- avdelningar och innovationscenter i VGR och på kommunsidan och tankar 
lyfts om ett uppdrag för att titta på vad som kan vara en alternativt flera lämpliga vägar in. 
Vikten av en bred kompetens i projektgrupper inför upphandling av produkter påpekas, så 
att adekvat kompetens tas tillvara.  
 
Enligt underlaget väntas föreslagna ändringar träda i kraft den 1 september 2022. 
Ledningsrådet diskuterar denna tidsplan och tänkbara konsekvenser om tidsplanen för 
införande flyttas fram. Kommunrepresentanter framför att förändringarna inte bör göras 
förrän samtliga huvudmän undertecknat det samverkansavtal som nu är utsänt för beslut i 
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varje kommun, vilket eventuellt inte är klart förrän vid årsskiftet. Förslag ges att starta upp 
med tillfälliga grupper som permanentas när beslutsprocessen är klar. 
 
Ställningstagande: Ledningsrådet för Medicintekniska produkter (MTP) fattar 
nedanstående beslut med följande reservation: För att kunna stödja processen och det 
fortsatta arbetet påbörjas nedanstående ändringar från 1 oktober 2022. De nya grupperna 
(punkt 1-3) utses på tillfällig basis. Under förutsättning att samverkansavtalet undertecknas 
av alla huvudmän kan organisationen permanentas. 

1. Ledningsrådet beslutar att tillsätta en ny beredningsgrupp för hjälpmedel med 
huvudsaklig initiering inom socialtjänst (Beredningsgrupp Handbok & Sortiment 
Socialtjänst) 

2. Ledningsrådet beslutar att ge i uppdrag till Beredningsgrupp Handbok & Sortiment 
Socialtjänst att upprätta en handbok för dessa hjälpmedel 

3. Ledningsrådet beslutar att tillsätta ett nytt forum för information, dialog och 
förankring avseende produkter inom socialtjänst (Hjälpmedelsforum Socialtjänst) 

4. Ledningsrådet beslutar att tillsätta en ny beredningsgrupp för ekonomi (Förslag till 
uppdragsbeskrivning finns ännu inte för beredningsgrupp Ekonomi) 

5. Ledningsrådet beslutar att justera uppdraget för befintliga beredningsgrupper 
enligt bilagd Uppdragsbeskrivning 

6. Ledningsrådet beslutar att justera uppdraget för befintligt forum för information, 
dialog och förankring (Hjälpmedelsforum Hälso- och sjukvård) enligt bilagd 
Uppdragsbeskrivning 

7. Ledningsrådet beslutar att justera uppdraget för Samverkansfunktionen enligt 
bilagd Uppdragsbeskrivning 

 
Ledningsrådet rekommenderar det politiska samrådsorganet SRO att fatta nedanstående 
beslut: 

A. Det politiska samrådsorganet beslutar att byta namn på Ledningsråd 
Medicintekniska produkter (MTP) till Ledningsråd för hjälpmedel. Det ska vara 
tydligt i de beskrivningar där Ledningsrådet nämns att ansvaret är hjälpmedel inom 
såväl hälso- och sjukvård som socialtjänst. 

B. Det politiska samrådsorganet beslutar att byta namn på Politisk beredningsgrupp 
MTP till Politisk beredningsgrupp för hjälpmedel. Det ska vara tydligt i de 
beskrivningar där den politiska beredningsgruppen nämns att ansvaret är 
hjälpmedel inom såväl hälso- och sjukvård som socialtjänst. 

C. Det politiska samrådsorganet beslutar att godkänna förslaget på reviderad 
uppdragsbeskrivning för Ledningsrådet för hjälpmedel (tidigare Ledningsråd 
Medicintekniska produkter) 

 
Fortsatt beslutsprocess: Punkterna A-C om namnbyte för Ledningsråd medicintekniska 
produkter och den politiska beredningsgruppen för MTP samt dessa gruppers reviderade 
uppdragsbeskrivningar förs vidare till SRO för beslut.  
 

b) Ansökan om förändring inom handbok LMN gällande glukosmätare för egenmonitorering 

Föredragande: Emma Övelius 
VGRs projekt för egenmonitorering har inkommit med ansökan om ändring av Handbok 
läkemedelsnära produkter inom diabetesområdet. Förslaget i ansökan omfattade två delar,  
tillägg av hänvisning till RMR för Egenmonitorering och förändring av kompetenskraven på 
förskrivare. 
 
Den tillfälliga beredningsgruppen Digitala hjälpmedel Hälso- och sjukvård har berett 
ärendet. Tillägg av hänvisningen till RMR för Egenmonitorering ser beredningsgruppen 
positivt på, men beredningsgruppen är tveksam till förslaget att kompetenskravet vid 
förstagångsförskrivning på 15hp i Omvårdnad vid diabetes tas bort. 
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Ställningstagande: Ledningsrådet ställer sig bakom att revidera Handbok Läkemedelsnära 
produkter, Diabeteshjälpmedel så att det under rubriken Kompetenskrav läggs till 
•  Vid ordinerad egenmonitorering ska riktlinjen för egenmonitorering följas 
•  Hänvisning och länk till RMR Egenmonitorering 
 
Ledningsrådet ställer sig inte bakom att revidera kompetenskraven i produktanvisningen så 
att kompetenskravet vid förstagångsförskrivning på 15hp i Omvårdnad vid diabetes ersätts 
med: ”Vid ordinerad egenmonitorering får läkare eller sjuksköterska i samråd med läkare 
förskriva hjälpmedel”. 
 

c) Ansökan ny produktanvisning för HbA1c-mätare för egenmonitorering 

Föredragande: Emma Övelius 
VGRs projekt för egenmonitorering har inkommit med ansökan om ny produktanvisning i 
Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel, 042412 Blodanalysmaterial (HbA1c-
mätare) samt införande av hänvisning i Handbok LMN gällande HbA1c-mätare.  
 
Den tillfälliga beredningsgruppen Digitala hjälpmedel Hälso- och sjukvård som har berett 
ärendet. Gruppen anser att det svårt att ge en tydlig rekommendation avseende införande 
av HbA1c-mätare som förskrivningsbar produkt baserat på nuvarande evidens och 
erfarenhet kring produkten. Beredningsgruppen vill därför föreslå att om produkten görs 
förskrivningsbar är det viktigt att framöver följa upp evidensläget, följa upp antalet 
förskrivningar, förskrivningsorsak, kostnader och i vilken utsträckning produkten bidrar till 
önskade utfall och återrapportera detta till Ledningsrådet.  
 
Ledningsrådet anser att målgruppen för förskrivning behöver förtydligas och efterfrågar 
konsekvensbeskrivning för patientgruppen diabetes typ 2. Formuleringen ”Behov av att 
kontinuerligt mäta HbA1c i vardaglig miljö” anses alltför vag. Det föreligger osäkerhet 
avseende produktvolymer och om det får konsekvenser kopplat till behandlingsriktlinjer, 
vilket uppfattas bli problematiskt ut ett upphandlingsperspektiv.  
 
Ställningstagande: Ledningsrådet ställer sig inte bakom att produktanvisning 
Blodanalysmaterial (HbA1c-mätare) införs i nuvarande form. Ärendet återremitteras till den 
tillfälliga beredningsgruppen. Ledningsrådet önskar förtydliganden kring 

• Målgrupp för förskrivning, inklusive vilka patienter med diabetes typ 2 som är tänkt 
målgrupp 

• Kompetenskrav vid förstagångsförskrivning på 15hp i Omvårdnad vid diabetes, för 
att likställa med andra diabetesprodukter. 

Fortsatt hantering: Fortsatt beredning i den tillfälliga beredningsgruppen Digitala 
hjälpmedel Hälso- och sjukvård. Målet är att ledningsrådet, via mejl, kan ta ställning till ett 
reviderat förslag innan sommaren. Peter kommer att göra utskick gällande detta. 
 

d) Ansökan om ny produktanvisning för aktivitetsarmband egenmonitorering 
Föredragande: Emma Övelius 
VGRs projekt för egenmonitorering har inkommit med ansökan om att införa nytt 
produktområde avseende aktivitetsarmband.  
 
Den tillfälliga beredningsgruppen Digitala hjälpmedel i hälso- och sjukvård har berett 
ärendet. Under beredningen har förslaget på produktanvisningen justerats till en smalare 
användning än den som föreslogs i den ursprungliga ansökan, men beredningsgruppen 
upplever fortfarande inte att det är tydligt att den föreslagna produktanvisningen har rätt 
kriterier och hur dessa kriterier förankrats. Det har också saknats underlag från piloten i 
Västra Götaland (där produkten testats) kring resultat från pilottestet.   
 



5(7) 
 

Ställningstagande: Ledningsrådet ställer sig inte bakom att aktivitetsarmband införs som 
nytt produktområde i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel utifrån befintligt 
underlag men ser positivt på en kompletterad ansökan längre fram. 
Fortsatt hantering: De kompletteringar som vore önskvärda i ansökan avser förankring och 
evidens/beprövad erfarenhet specifikt kopplat till aktivitetsarmbandet samt hur berörda 
verksamheter ser att detta skulle användas. 
 

e) Förlängd tidsperiod för infasning av nytt sortiment 

Föredragande: Mikael Forslund 
Hjälpmedelscentralen har inom vissa produktkategorier stora lager av äldre hjälpmedel ur 
tidigare upphandlat sortiment. Hjälpmedlen har ofta en funktionalitet som helt eller till 
stora delar överensstämmer med de hjälpmedel som finns inom nuvarande 
upphandlingsavtal. I regel fasas det nya sortimentet in fullt ut från och med avtalsstart och 
information och utbildningar om det nya sortimentet görs i samband med att avtalet träder 
i kraft. Inom projektet ”Sortimentsstyrning” har det identifierats möjligheter att använda 
äldre, patientsäkra och fullt funktionella hjälpmedel under en längre tid. Detta genom att 
nytt sortiment fasas in mer successivt och att man så långt som möjligt ”håller liv” i det 
tidigare sortimentet. Syftet med förslaget är att ha en mer kostnadseffektiv och 
miljövänligare hantering av äldre hjälpmedel som är patientsäkra och funktionella. 

 
Ställningstagande: Ledningsrådet ställer sig bakom att Hjälpmedelscentralen och ett urval 
av vårdgivare inom ramen för beredningsstrukturen, tillsammans bildar en arbetsgrupp 
som tar fram ett koncept för att fasa in nytt sortiment under en längre tidsperiod än idag. 
Arbetsgruppen får i uppdrag att beskriva eventuella juridiska aspekter, logik för ledtider, 
brytpunkter för när recirkulation inte längre är möjlig samt för när och hur utbildning och 
information om nytt sortiment ska ske. 
Fortsatt hantering: Mikael tar fram en uppdragsbeskrivning i samråd med Jonas Wiik.  
 

f) Borttagning av produktanvisningar 182103 dörröppnare och dörrstängare samt 182106 
fönsteröppnare och fönsterstängare 
Föredragande: Linda Augustsson 
I arbetet med översyn av vilka produktområden som ska vara förskrivningsbara eller utgöra 
egenansvar har beredningsgrupp Handbok & Sortiment tagit ställning till att 182103 
dörröppnare och dörrstängare och 182106 Fönsteröppnare och fönsterstängare inte längre 
bör vara förskrivningsbart. Inför ställningstagandet gick beredningsgruppen igenom 
beslutsstödets olika delar men kunde inte identifiera något som talade för att dessa 
produktområden ska finnas kvar som förskrivningsbara produkter. 
 
Ställningstagande: Ledningsrådet ställer sig bakom förslaget att produktanvisning 182103 
Dörröppnare och dörrstängare och 182106 Fönsteröppnare och fönsterstängare tas bort. 
Fortsatt hantering: Samverkansfunktionen skriver ett beslutsunderlag till hälso-och 
sjukvårdsdirektören för delegationsbeslut för VGR och till VästKoms direktör för beslut 
avseende kommunerna. Övergångsregler tas fram av beredningsgrupp Handbok & 
Sortiment. 
 

g) Förstudie angående att inkludera beställargränssnitt i upphandling av nytt affärssystem 
Föredragande: Anders Carlsson och Piotr Gabrys 
Ledningsrådet godkände 2021-09-09 att en förstudie skulle startas för att analysera för- och 
nackdelar med att upphandla beställningsgränssnittet för hjälpmedel och läkemedelsnära 
produkter inom ramen för projektet ”Affärssystem Logistik Regionservice”. 
Förstudien är genomförd och Anders ger en sammanfattning av resultaten. Arbetsgruppen 
har identifierat en del positiva effekter med att inkludera ett beställargränssnitt såsom att 
förskrivarna inte behöver byta system när man beställer hjälpmedel och LMN, en samlad 
patientbild samt möjlighet till en effektivare systemutveckling, utökad supporttid och 
säkrare systemtester. 
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Ledningsrådet ser positivt på att ett beställargränssnitt inkluderas och anser att den första 
beslutspunkten ändras från bör till att det ska ingå i upphandlingen av ett nytt affärssystem. 
 
I sammanhanget lyfts att den komplexa kostnadsstyrningen innebär många problem, vilket 
skulle behöva utredas som ett eget projekt. 
 
Ställningstagande:  
1. Ledningsrådet ställer sig bakom förstudierapporten och dess slutsats att ett nytt 
beställningsgränssnitt, som ersätter webSesam och Sesam LMN, ska ingå i upphandlingen 
av ett nytt affärssystem. 
2. Ledningsrådet anser att det inom ramen för det fortsatta arbetet med 
beställargränssnittet ska ske en vidare utredning och ställningstagande kring framtida 
organisation, ägarförhållande och förvaltning, samt hur vårdgivarperspektivet omhändertas 
innan upphandling genomförs.  
Fortsatt hantering: Måns, Peter Hellman (programägare) och de två ordförandena i 
ledningsrådet formulerar ett uppdrag till tidigare förstudiegrupp att genomföra utredning 
enligt punkt 2 i ställningstagandet. Även kostnadsstyrningen behöver framöver ses över.  
 

4. Informationsärenden 
a) Prognosrapport från HMC och LMN  

Föredragande: Jonas Wiik och Henric Wichmann 
Jonas ger en översiktlig information om Hjälpmedelscentralens prognosrapport. 
Det är andra gången som denna typ av rapport tagits fram och den speglar sju utvalda 
produktområden, med både en tillbakablick och spaning tre år framåt. Rapporten är 
daterad till 14 april och redan nu konstateras att omvärlden har förändrats, bland annat 
gällande prognos för inflation. Inom de produktområden som ingår i rapporten har det dock 
inte hänt så mycket sedan förra året varför Jonas önskar vägledning kring inriktning i 
kommande rapporter.  
 
Henric ger en översikt över kostnadsutveckling mellan 2018 och 2021 som är beskriven i 
rapporten från läkemedelsnära produkter. Patientantalet ökar lite varje år, både på grund 
av nya områden och att en ökning skett inom befintliga områden. Antalet levererade 
akutorder har minskat drastiskt från 2018. 
 
Ställningstagande: Ledningsrådet tackar för två bra och intressanta rapporter som ger 
inspel i arbetet med respektive hjälpmedelsbudget.  
Fortsatt hantering: Prognosrapporterna kan för nästa år ha samma upplägg men med 
uppdaterade siffror. 
Kommunikation: Prognosrapporterna sprids via informationsutskick (se punkt 7a). 
Rapporterna publiceras på Hjälpmedelscentralens hemsida respektive LMNs hemsida. 
Hjälpmedelscentralens rapport sprids även via Hjälpmedelsforum. 
 

b) Implementering av arbetssätt för dos/inställningar inom överenskommelsen  
Föredragande: Fredrik Ahlvik 
Informationen gäller framarbetat arbetssätt för hantering av doser och inställningar vid 
behov av avhjälpande underhåll (reparation) och förebyggande underhåll (service) på 
hjälpmedel vid medicinsk behandling. På grund av pandemin upprättas en tillfällig rutin för 
andningshjälpmedel med doser och inställningar. Då den tillfälliga rutinen upphört att gälla 
startar nu implementeringen av det nya arbetssättet. Vårdgivare, Hjälpmedelscentralen och 
samverkansfunktionen har enats om en utbildning för tekniker som mer än väl ger 
baskunskaper kring patienter och behandling med hemventilatorer och hostmaskiner.  
 
Ställningstagande: Ledningsrådet tackar för bra information.  
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Fortsatt hantering: Arbetssättet planeras att implementeras successivt med olika åtgärder 
som säkerställer genomförandet. 
 

5. Ärenden utan föredragning 
a) Redaktionella ändringar av riktlinje i handbok för personliga hjälpmedel och  avsnitt gällande 

förskrivarkompetens 
Handläggare: Linda Augustsson och Anette Alfredsson 
Informationen gäller tre olika redaktionella ändringar som planeras/har gjorts i handbokens 
riktlinjer och i koncept för förskrivarkompetens: 

• Verksamhetschef har ersatts av vårdgivare 

• Förtydligande gällande personer med uppehållstillstånd 

• Revidering utifrån ny överenskommelse för förskola, skola och dagligverksamhet 
 

6. Politisk beredningsgrupp 
a) Information från den politiska beredningsgruppen 

Nästa möte som var planerat till 10 juni har ställts in på grund av tunn dagordningen. 
Skriftlig information med aktuella frågor kommer i stället att skickas ut. Nästa möte är 
planerat till 23 september. 
 

b) Eventuella ärenden till den politiska beredningsgruppen 
Inget aktuellt. 
 

7. Övriga frågor 
a) Informationsutskick om aktuella ekonomifrågor 

Vårdgivare har efterfrågat ekonomisk information till politiker och tjänstepersoner inom VGR 
och kommunerna inför budgetarbete. Linda och Anette får uppdrag att sammanställa ett 
material utifrån dagens innehåll om ekonomi och prognosrapporter. Anneli skickar ut 
informationen till kommunsidan och Peter till förvaltningar inom VGR. 
 

b) Utvärdering av dagens möte 
- Många och stora frågor 
- Aktiv och engagerad grupp 
- Svår balansgång mellan framdrift utan att missa något viktigt (digitala hjälpmedel) 
- Bra möte 
- Trevlig och fin ton 
- Mycket material att läsa in och förstå 
- Väl förberedda frågor, men svårt att hinna sätta sig in i materialet 
- Bra underlag 
- Många svåra frågor, men bra dialoger 
- Bra dragningar  
- Vi behöver avsätta tid framöver för att prata oss samman om digitala hjälpmedel, på 

djupet 
 

8. Kommande möte 
Nästa möte är den 8 september, kl.09:00-12:00 

 


