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Mötesanteckning Ledningsråd medicintekniska produkter 
Tid:  2022-09-08 kl. 09:00 – 11:30 
Mötesform:  Digitalt via Teams 
 
Närvarande: För VGR 

Mikael Forslund  Habilitering & Hälsa 
Charlotte Widell Sjukhus 
För VGK 

Lena Olsson   Fyrbodals kommunalförbund 
Helene Nordling  Sjuhärads kommunalförbund  
Ingegärd Ljungqvist  Göteborgs Stad 
Carina Arvidsson  Skaraborgs kommunalförbund 

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

Josef Adolfsson  Sjukhus  
Jeanette Rehn  Närhälsan och Regionhälsan  

Maria Ljung  Göteborgsregionen, GR 
Vakant VGR  Privat primärvård 
Inbjudna Alexander Fastberg  Projektledare Digitala hjälpmedel i samverkan (3a, 3b) 
 Liselotte Kämpe Produktkonsulent Stomi (3e) 
 Samra Dzafic  Produktkonsulent Diabetes, (3f) 
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. Dagordningen godkänns.  
b) Föregående mötesanteckningar läggs till handlingarna. 

 

2. Ekonomi  
a) Ekonomirapporter HMC och LMN 

Föredragande: Måns Ottertun 
Rapport om ekonomiskt utfall per juli för Samarbetsavtal för försörjning av personliga 
hjälpmedel, hjälpmedel vid medicinsk behandling (HjMB) och läkemedelsnära produkter 
(LMN). Samarbetsavtalet visar ett plus på knappt 5 mnkr efter den prisjustering som gjordes 
vid halvårsskiftet. Prognosen för helår är dock osäker. HjMB och LMN visar också positiva 
resultat med 2,6 mnkr respektive ca 9 mnkr. Troligtvis blir det återbetalning för samtliga 
delar vid årsskiftet. 
 
Ställningstagande: Ledningsrådet tackar för informationen.  
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3. Beslutsärenden  
a) Vidare hantering HbA1c-mätare 

Föredragande: Alexander Fastberg 
Ansökan om ny produktanvisning, 042412 Blodanalysmaterial (HbA1c-mätare), i Handbok 
för förskrivning av personliga hjälpmedel eller införande av anvisning i Handbok LMN.  
 
Ärendet behandlades på ledningsrådet 7 juni och sedan via mailkonversation. Ärendet tas 
upp igen för att beslut från mailkonversationen gällande produktanvisning ska 
protokollföras. Då det är oklart om det blir Hjälpmedelscentralen eller Läkemedelsnära 
produkter som blir försörjare/distributör är det för tidigt att besluta om vilken handbok 
som ska reglera produkten och även vilken beredningsgrupp som ska vara ansvarig för 
uppföljning. Utifrån det har beslutspunkterna i underlaget reviderats, i övrigt är underlaget 
det samma som bifogades i mailkonversationen. 
 
Ställningstagande: Ledningsrådet ställer sig bakom att:  
1. Produktanvisning Blodanalysmaterial (HbA1-mätare) införs med villkor att  
    beredningsgrupp Handbok & Sortiment eller beredningsgrupp Läkemedelsnära   
    produkter  

• publicerar produktanvisningen först efter att produkter upphandlats som uppfyller 
krav på hantering av personuppgifter och datasäkerhet. Då blir produkterna 
förskrivningsbara  

• ansvarar för att (i samråd med berörda projekt) följa upp evidensläget, följa upp 
antalet förskrivningar, förskrivningsorsak, kostnader och i vilken utsträckning 
produkten bidrar till önskade utfall och återrapportera detta till Ledningsrådet.  

2. Koncerninköp upphandlar HbA1c-mätare.  
3. Regionservice ansvarar för försörjningen.  
 
Det är upp till beredningsgrupp Handbok & Sortiment eller beredningsgrupp 
Läkemedelsnära produkter att avgöra om ett eller flera av uppdragen i stället bör hanteras 
av den tillfälliga beredningsgruppen. 

 
b) Ändring i produktanvisning 222716 Hjälpmedel för minnesstöd så att även 

läkemedelsrobot omfattas 
Föredragande: Alexander Fastberg 
En läkemedelsrobot är en produkt som placeras i patientens hem. Den matar automatiskt 
ut tabletter i dospåsar vid ordinerad tidpunkt. Det finns en påminnelsefunktion när det är 
dags för medicinering och den kan larma vårdpersonal när frammatad påse ej tagits ut från 
produkten.  
 
Det finns en efterfrågan att införa Läkemedelsrobot och även evidens för att det kan vara 
ett lämpligt hjälpmedel då de medicinpåminnare som idag finns i sortiment inte är tillräcklig 
för en god läkemedelshantering.  
 
Ansökan om förändrad produktanvisning för att göra produktområdet förskrivningsbart har 
tagits fram inom ramen för projektet Digitala hjälpmedel i samverkan. Förslag på produkt 
och produktanvisning har tagits fram av Tillfällig beredningsgrupp hälso- och sjukvård i 
dialog med vårdgivare och berörda regionala programområden (RPO). 
 
Hur kostnadsansvaret bäst regleras har inte fullt ut kunnat utredas och för att inte fastna i 
en utdragen process kring detta är förslaget att hänvisa till kostnadsansvar som följer hälso- 
och sjukvårdsansvaret enligt Hälso- och sjukvårdsavtalet, samt att uppdra till 
Beredningsgrupp Handbok & Sortiment att fortsätta följa frågan de närmaste två åren. 
 



3(7) 
 

Fråga ställs om hur datasäkerheten säkerställs. Frågan är inte utlöst, men arbete pågår. Det 
finns listade krav som man som leverantör måste uppfylla. Kommunerna måste antagligen 
ha en egen plattform kopplat till VGR:s plattform 24. 
 
Flera i ledningsrådet uttrycker att förslaget är bra och att det är positivt att samma 
principer för hälso- och sjukvårdsansvar gäller. Föreslagna förskrivargrupper anses vara 
relevanta, men samtidigt lyfts en farhåga om att det kan bli en diskussion mellan regional 
primärvård och kommun om vem som bör vara förskrivare, utifrån att det är läkare som 
förskriver läkemedlen. Erfarenheter från en testkommun visar att behovet av 
läkemedelsövertag i vissa fall kunnat tas bort vid användning av läkemedelsrobot, vilket 
genererar lägre kostnader för kommunal vård och omsorg. 
 
En annan fråga är när upphandling kan starta? Alexander ber att få återkomma om tidsplan.  
 
Ställningstagande:  
 Ledningsrådet ställer sig bakom att:  
1. Produktanvisning ISO-kod 22 27 16 Hjälpmedel för minnesstöd uppdateras i enlighet med   
    förslaget. Uppdateringen publiceras efter att upphandling av produkter som uppfyller   
    krav på hantering av personuppgifter och datasäkerhet har genomförts.  
2. Beredningsgrupp Handbok & Sortiment ansvarar för att (i samråd    
    med berörda projekt) följa upp förskrivningar och kostnadsansvaret och behovet av att  
    uppdatera produktanvisningen baserat på detta.  
3. Koncerninköp upphandlar Läkemedelsrobot.  
4. Regionservice ansvarar för försörjningen.  
 
Det är upp till Beredningsgrupp Handbok & Sortiment att avgöra om ett eller flera av 
uppdragen i stället bör hanteras av den tillfälliga beredningsgruppen. 
 
Fortsatt hantering: Samverkansfunktionen skriver ett beslutsunderlag till hälso-och 
sjukvårdsdirektören för delegationsbeslut för VGR och till VästKoms direktör för beslut 
avseende kommunerna. 
 

c) Förtydligande av koncept för förskrivarkompetens 
Föredragande: Anette Alfredsson 
Sedan 2018 finns ett Koncept för förskrivarkompetens i Västra Götaland. Konceptet 
omfattar samtliga förskrivningsbara produktområden och anger att kunskap om bland 
annat lagar, regelverk, avtal och rutiner behöver inhämtas av förskrivare på olika sätt 
(nationell- regional- och lokal nivå).  
 
Flera olika informationsinsatser och andra stödjande aktiviteter har efter samråd med 
ledningsrådet genomförts till förskrivare och verksamhetschefer i VGR och de 49 
kommunerna i syfte att öka kompetensen hos förskrivare. På uppdrag av ledningsrådet har 
bland annat tre digitala webbutbildningar tagits fram kopplat till de produktområden som 
försörjs av Regionservice (Avser förskrivarutbildningarna Hjälpmedel för rörelse, 
kommunikation och information samt antidecubitus, Läkemedelsnära produkter och 
Hjälpmedel för medicinsk behandling.) Konceptet är uppdaterat med att dessa utbildningar 
finns, men krav och kunskapsmål har inte ändrats. 
 
Genomförd utvärdering av handböcker för förskrivning, pågående utvärdering av 
Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel samt uppföljning av antalet 
genomförda regionala webbutbildningar visar på att det finns behov av att stärka 
förskrivares kompetens. Förslaget syftar till att tydliggöra kompetenskrav för att öka 
kompetensen hos förskrivare med syfte att få högre följsamhet till gällande regelverk, 
försörjningsavtal och rutiner inom Västra Götaland.  
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I sammanhanget lyfter Anette även aktuella frågeställningar som diskuterats mellan 
Hjälpmedelscentralen och samverkansfunktionen kopplat till bristande produktkunskap och 
att en del av Hjälpmedelscentralens utbildningar fått ställas in på grund av för få deltagare. 
En fråga som då kommit upp är om det går att ange att vissa utbildningar inom basutbudet 
är obligatoriska och en förutsättning för att beställa vissa typer av produkter. 
Specialanpassning är ett exempel där det ställs särskilda krav på kunskap både om vad en 
specialanpassning innebär och hur arbetsprocessen går till. Medskick från ledningsrådet 
önskas i denna fråga. 
 
Ledningsrådet ser förskrivarkompetens som en viktig fråga och att ledningen för 
förskrivande verksamheter behöver stöd i vilka krav som ställs och hur dessa kan 
tillgodoses. Framförs dock att det behövs en övergångsperiod och att ett ska-krav inte 
innebär att förskrivare som ännu inte gått nödvändig utbildning utestängs från 
beställningssystemet. Anette svarar att förslaget till skrivning betyder krav på utbildning 
innan självständig förskrivning får göras, vilket innebär att arbetsuppgiften kan genomföras 
under handledning tills utbildningarna genomförts. 
 
Ställningstagande: 
1. Ledningsrådet ställer sig bakom att nämnda regionala webbutbildningar i Västra 

Götaland, inom Koncept för förskrivarkompetens, ska ha genomförts innan självständig 
förskrivning får göras.  

 
2. Ledningsrådet ger Samverkansfunktionen i uppdrag att revidera och tydliggöra krav för 

konceptets gemensamma regionala utbildningar och dess genomförande, samt 
kommunicera detta med berörda huvudmän.  

 
Fortsatt hantering: Samverkansfunktionen genomför åtgärder enligt förslaget, samt 
kommunicerar information till samma förvaltningar som vid tidigare utskick. 
Samverkansfunktionen får uppdrag att tillsammans med Hjälpmedelscentralen ta fram 
förslag på vilka av Hjälpmedelscentralens basutbildningar som skulle kunna göras 
obligatoriska innan självständig förskrivning får göras av dessa produkter. 
 

d) Uppdrag förlängd infasningsperiod av nytt sortiment 
Föredragande: Mikael Forslund 
Sortimentet av hjälpmedel styrs av de upphandlingar som genomförs enligt lagen om 
offentliga upphandlingar (LOU). Det gör att nuvarande system begränsar möjligheten till att 
återanvända redan inköpta hjälpmedel. Det ses som ett stort slöseri med pengar att inte 
utnyttja produkter under hela deras livslängd. Ur miljöaspekter är det dåligt att inte 
rekonditionera och återanvända en produkt så länge den fungerar. 
 
Hjälpmedelscentralen föreslås få ett uppdrag som syftar till att öka återanvändning så att 
hjälpmedel kan recirkuleras under hela sin livslängd. Olika aspekter ska genomlysas och 
beskrivas i förhållande till vad som är juridiskt och praktiskt möjligt. För detta föreslås en 
projektgrupp med deltagare från Hjälpmedelscentralen, Koncerninköp, 
samverkansfunktionen och förskrivare. 
 
Ställningstagande: Ledningsrådet ställer sig bakom att projektet genomförs och fastställer 
uppdragshandlingen. 
Fortsatt hantering: Hjälpmedelscentralen ansvarar för projektet och bjuder in deltagare 
från beskrivna verksamheter och roller. 
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e) Verksamhetsanalys inför ny upphandling; stomi 
Föredragande: Liselotte Kämpe 
Nuvarande sortiment av stomiprodukter startade 1 mars 2021 och sträcker sig till sista 
februari 2023. Inom avtalet finns 1650 artiklar. I denna upphandling utgick produkter som 
inte omfattas av avtal, vilket berörde ca 2600 brukare som skulle prova ut annat bandage. 
 
Det finns ett missnöje bland brukare med produkter från det nya avtalade sortimentet, 
vilket har lett till ökad dispensförskrivning. Planen är därför att inte förlänga avtalet utan 
göra en ny upphandling med nytt anbudsområdet, endels slutna och tömbara stomipåsar 
med plan och konvex platta för att uppfylla vårdens behov av bandage med olika behov 
med samma produktvarumärke. Detta innebär att fyra grupper slås ihop till en 
upphandlingsgrupp. Avtal för övriga produktgrupper (46 st) förlängs. Målet är att minska 
dispenskostnaderna helt. 
 
Ställningstagande: Ledningsrådet ställer sig bakom föreslagen strategi för upphandling av 
stomiprodukter. 
 

f) Verksamhetsanalys inför ny upphandling; diabeteshjälpmedel 
Föredragande: Samra Dzafic 
Inom diabetesområdet görs två olika upphandlingar: Insulinpump och CGM samt 
diabeteshjälpmedel (teststickor, pennkanyler, ketonmätare och stickskyddade produkter)  
 
Nuvarande avtal för diabeteshjälpmedel trädde i kraft 31 oktober 2018 och sträcker sig 
fram till sista oktober 2023. Det avtalade sortimentet förskrivs både inom primärvården och 
specialistsjukvård. Dispensförskrivningen är <1 %, vilket talar för att det avtalade 
sortimentet uppfyller behovet gällande funktion såväl som kvalitet. Dock finns det behov av 
att komplettera sortimentet för att underlätta för patienter med nedsatt funktionsförmåga. 

 
Henric kompletterar informationen med att HbA1c-mätare troligen kommer att omfattas i 
denna upphandling av diabeteshjälpmedel. 
 
Ställningstagande: Ledningsrådet ställer sig bakom föreslagen strategi för upphandling av 
diabeteshjälpmedel. 
 

4. Informationsärenden 
a) Dubbelförskrivning; diskussion kring utökad målgrupp och förändrade riktlinjer 

Föredragande: Linda Augustsson 
Göteborgs stad har lyft frågeställningar kopplade till nuvarande regler för 
dubbelförskrivning. Linda inleder dagens diskussion med en kort bakgrund, 
omvärldsspaning och de konsekvenser som beredningsgrupp Handbok & Sortiment 
identifierat i förhållande till dagens skrivningar i Handbok för förskrivning av personliga 
hjälpmedel.  
 
Ledningsrådet ser att detta är en komplex fråga och för dialog utifrån vilka målgrupper som 
kan behöva omfattas. Det är en balansgång mellan behov, önskemål och kostnader. Ändras 
riktlinjerna skapas nya gränser kopplat till olika målgrupper, vilket behöver analyseras inför 
förslag om förändringar i handboken. 
 
Hjälpmedelskostnaderna ökar redan med befintligt regelverk. En utökad möjlighet till 
dubbelförskrivning skulle öka hjälpmedelskostnaderna ytterligare, men kunna innebära 
minskade kostnader inom andra verksamheter.   
 
Dagens diskussion leder fram till att andra lösningar än dubbelförskrivning även behöver 
utredas.  
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Ledningsrådet lämnar följande medskick för det fortsatta arbetet: 

• Kostnaderna för hjälpmedel ökar så utökningar behöver vara restiktiva, men det 
kan finnas behov för vissa målgrupper. 

• För att beräkna en kostnadsökning behöver statistik över tänkt målgrupp inhämtas 
från kommunerna. Eventuellt även omvärldsbevakning genom att titta på andra 
regioner och jämföra kostnadsbilden. 

• Workshop för att fördjupa frågeställningen. 

• Bevaka om dubbelutrustning omfattas i Socialstyrelsens uppdrag ”att analysera 
förutsättningar för nationella riktlinjer för rehabilitering, habilitering och 
hjälpmedel”.  

• Begrepp i handboken behöver tydliggöras för att minska tolkningsutrymmet. 
 
Ställningstagande: Ledningsrådet tackar för bra underlag och önskar att lämnade 
synpunkter beaktas i det fortsatta arbetet. 
Fortsatt hantering: Beredningsgrupp Handbok & Sortiment hanterar frågan vidare utifrån 
dagens medskick från ledningsrådet och återkommer med förslag. 
 

b) Lägesrapport: översyn och utveckling av handböckerna 
Handläggare: Linda Augustsson, Henric Wichmann, Fredrik Ahlvik 
En översyn av nuvarande handböcker har genomfört genom fokusgrupper och enkäter.  
Svaren visar på en stor bredd i uppfattningar om handböckerna. Slutsatser är att det 
upplevs svårt att hitta till handböckerna, svårigheter att veta om man är i Handbok för 
förskrivning av personliga hjälpmedel eller inte, samt svårigheter att förstå strukturen. 
Resultatet visar även att det är svårt att hitta bland riktlinjer, blanketter och ändringar. Det 
upplevs i vissa fall svårt att förstå vad som avses i handboken och att språket öppnar för 
tolkningar. 

Anmärkningsvärt utifrån svaren är att alla förskrivare och personer med styrnings- och 
ledningsansvar för förskrivare inte känner till handböckerna. 
 
Ambitionen framåt är att nuvarande handböcker ska bli mer lika, alternativt slås ihop till en 
gemensam handbok. Samverkansfunktionen har kontakt med kommunikatörer för dialog 
om fortsatt åtgärder på webben. 
 
Ställningstagande: Ledningsrådet tackar för bra information och ser fram mot uppdaterade 
webbaserade regelverk med ett tydligt och enkelt språk.  
Fortsatt hantering: Beredningsgrupp Handbok & Sortiment och beredningsgrupp LMN 
kommer att genomföra GAP-analys utifrån resultatet. Återkoppling kommer även ges till 
Hjälpmedelforum, samt i kommande kommunikationsinsats till verksamhetsansvariga (se 
punkt 3c). 
 

c) Fortsatt planering för hantering av förtroendeförskrivning av ortopedtekniska produkter 
Föredragande: Linda Augustsson 
Ledningsrådet har tidigare ställt sig bakom ett uppdrag att se över kostnadsansvaret för de 
produkter som förtroendeförskrivs. Arbetet har pausats under pandemin, men har nu 
återupptagits. Inriktningen är att flytta kostnadsansvaret närmare behandlingsansvaret och 
att få en gemensam försörjning av det sortiment som kan förtroendeförskrivas.  
 
Ställningstagande: Ledningsrådet tackar för informationen.  
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5. Ärenden utan föredragning 
a) Felfakturerade kostnader från företaget Medi 

VD för företaget Medi har informerat om att de delvis har fakturerat för låga priser på 
måttillverkade knä- och lårstrumpor i det nya avtalet som startade 1 september 2021. Medi 
kommer därför att tilläggsfakturera respektive berörd förvaltning. Ett informationsbrev till 
förvaltningarna har eller kommer att skickas ut tillsammans med fakturan. 

 

6. Politisk beredningsgrupp 
a) Information från den politiska beredningsgruppen 

Juni-mötet ställdes in på grund av tunn dagordningen. Skriftlig information med aktuella 
frågor skickades i stället ut. Nästa möte är planerat till 23 september. 
 

b) Eventuella ärenden till den politiska beredningsgruppen 
Informationspunkter från dagens möte: 

- Uppdrag förlängd infasningsperiod av nytt sortiment 

- Pågående arbete med dubbelförskrivning 

 

7. Övriga frågor 
a) Mötesplan 2023 

Onsdag 25 januari (em) 

Tisdag 8 mars (em) 

Onsdag 7 juni (em) 

Torsdag 7 september (fm) 

Onsdag 25 oktober (fm) 

Torsdag 7 december (fm) 

 

Det framförs önskemål om att beredningsgruppernas möten läggs inför ledningsrådets 
möten. 
 

b) Utvärdering av dagens möte 
• Mötet väl förberett 

• Bra möte 

• Bra dagningar och på rätt nivå 

• Bra underlag 

• Spänstig diskussion 
 

Vid behov av fördjupade diskussion vore bra att framöver avsätta tid för fysiskt möte, då det 
skulle underlätta dialogen. 

 

8. Kommande möte 
Nästa möte är den 18 oktober, kl.13:00-16:00 

 


