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Mötesanteckning Ledningsråd medicintekniska produkter 
Tid:  2021-09-09 kl. 09:00 – 10:45  
Mötesform:  Distansmöte 
  
Närvarande: För VGR 

Jeanette Rehn  Närhälsan och Regionhälsan  

Josef Adolfsson  Sjukhus  
Mikael Forslund  Habilitering & Hälsa (lämnade mötet kl. 10:00) 
För VGK 

Maud Joelsson  Skaraborgs kommunalförbund 
Lena Olsson   Fyrbodals kommunalförbund  
Helene Nordling  Sjuhärads kommunalförbund  

Regionservice Måns Ottertun  Affärsområde 2 (frånvarande kl. 09:15 – 10:15) 
Ordförande  Peter Amundin  VGR: Koncernstab hälso- och sjukvård                                                            
Vice ordf. Anneli Bjerde   VästKom 
Sekreterare  Anette Alfredsson  Samverkansfunktionen (Hjm) 
Förhinder  Frida Perciwall Mattsson  Privat primärvård  

Gunilla Kjellby Wendt Sjukhus  
Maria Ljung  Göteborgsregionen, GR  
Ingegärd Ljungqvist  Göteborgs Stad 

Inbjuden Anna Kihlström Strategisk upphandlare inom Koncerninköp (punkt 4b) 

Samverkans- Kristina Süvari  (Hjm) 
Funktionen  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 med tillägg av en övrig fråga om beslut i HSS gällande kostnader för 
batterier till hörapparat. Några av punkterna på dagordningen stuvas om tidsmässigt för att 
Måns och Mikael ska kunna delta. 

b) Föregående mötesanteckningar läggs till handlingarna med kommentar kring 6a:  
Förslag till uppdragsbeskrivning för hjälpmedelssamordnare kommer, istället för idag, att 
presenteras på nästa möte 21/10 tillsammans med genomgång av övriga aktiviteter som 
ledningsrådet tidigare föreslagit kopplat till förskrivarkompetens. 
 

2. Ekonomi  
a) Ekonomirapporter 

Föredragande: Måns Ottertun 
Underlag har funnits tillgängliga inför mötet. Kort genomgång av ekonomiskt utfall per juli 
för Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel (Hjm), hjälpmedel vid medicinsk 
behandling (HjMB) och läkemedelsnära produkter (LMN). Prognosen är att nå nollresultat för 
samtliga områden vid årsskiftet. Det kan bli aktuellt med återbetalning inom LMN. 
Ställningstagande: Ledningsrådet tackar för informationen.  
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3. Beslutsärenden  
a) Förstudie beställargränssnitt 

Föredragande: Måns Ottertun 
Beslut är taget inom VGR om att upphandla ett affärssystem som ska ersätta nuvarande sex 
system inom Regionservice. Underlag som funnits tillgängligt inför mötet beskriver en 
förstudie för att analysera för- och nackdelar med att upphandla beställningsgränssnitt för 
hjälpmedel och läkemedelsnära produkter inom ramen för upphandling av affärssystemet.   
I dialogen framförs tveksamheter kring att syftet endast anges som att analysera för- och 
nackdelar med att upphandla en ersättare för webSesam. Detta eftersom det från 
förskrivarhåll sedan länge har efterfrågats ett mer användarvänligt system. Vikten av att 
säkerställa att förstudien även omfattar inventering av behov som vårdgivarna har utifrån 
sitt hälso- och sjukvårdsansvar påtalas. Det framförs även att tidsplanen är mycket snäv. 
Det finns namnförslag på vårdgivarrepresentanter, men på mötet framkommer att det finns 
oklarheter om vad uppdragen innebär utifrån hur projektorganisationen är beskriven.  
Ställningstagande: Ledningsrådet ser positivt på att en förstudie genomförs men önskar 
förtydliganden avseende syfte, vårdgivarnas roll, funktion och representantskap samt 
justering av beslutsformuleringen, utifrån framförda synpunkter, innan förstudien kan 
godkännas. 
Fortsatt hantering kring ställningstagandet: Ytterligare synpunkter gällande förstudien kan 
skickas till Måns eller Anders Carlson. Regionservice tar fram ett reviderat underlag. På 
grund av pressad tidsplan kommer Peter att skicka ut detta till Ledningsrådet för 
ställningstagande via mejl. 

 

4. Informationsärenden 
a) Ny samarbetsyta i Sofia för Ledningsrådets dokument 

Föredragande: Piotr Gabrys 
Information och visning av en ny samarbetsyta som från och med dagens möte kommer att 
ersätta Alfresco som samlingsplats för ledningsrådets dokumentation. Bakgrunden är att 
Alfresco kommer att stängas ner inom kort och beslut är taget inom VGR att SOFIA ska 
ersätta detta system. Representanter i ledningsrådet kommer att bli inbjudna till SOFIA via 
respektive e-postadresser. Eventuella frågor om den nya SOFIA-ytan kan ställas till 
samordning.hjalpmedel@vgregion.se 
Mötesanteckningar inklusive underlag från 2019-02-07 till 2021-06-10 finns att söka i VGR:s 
diarium https://hittaidiariet.vgregion.se/search.do.  Diarienr. HS 2019-00076.  
Ställningstagande: Ledningsrådet tackar för informationen.  
 

b) Analysrapport inför upphandling av hygienprodukter 

Föredragande: Anna Kihlström 
Genomgång av hur nuvarande avtal har fungerat, samt upphandlingsstrategi och tidplan för 
kommande upphandling. Koncerninköp ser över möjligheten att ha fler än en leverantör av 
produkter med höga volymer för att minska sårbarheten vid leveransproblem. Anna 
förmedlar att vissa leverantörer inte kommer att märka sina produkter enligt MDR. Följden 
av detta kan bli att till exempel skötbord inte kommer att omfattas i denna upphandling. 
Beredningsgrupp Handbok & Sortiment kommer att behandla frågan om skötbord på 
kommande möte och återkommer eventuellt med ett underlag till ledningsrådet. 
Ställningstagande: Ledningsrådet tackar för informationen.  
Fortsatt hantering: Anna återkommer med resultat efter avslutad upphandling. 
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c) Lägesrapport Överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet 

Handläggare: Anette Alfredsson 
Lägesrapport om pågående beslutsprocess och planerade aktiviteter. Om samtliga parter 
skriver under överenskommelsen kommer den att gälla fr.o.m. 2022-01-01.  
Anneli kommenterar att höstens tidsplan senarelagts eftersom protokollet från VästKoms 
styrelse  blev klart strax före sommaren, vilket gör att respektive kommunalförbund 
kommer behandla ärendet först nu i höst. För att undvika förvirring i kommunerna kommer 
avtalen till kommunerna skickas ut först när kommunalförbundens ställningstaganden är 
klara. 
Ställningstagande: Ledningsrådet tackar för informationen.  

 
d) Protokollföring av ställningstagande hantering av restvärde för tyngdtäcken 

Föredragare: Peter Amundin 
Vid förra möte 2021-06-10 ställde sig ledningsrådet inte bakom någon av de då föreslagna 
ekonomiska alternativen utan efterfrågade förtydligande information. Regionservice har 
efter junimötet kommit med ett nytt förslag till hantering som efter diskussion med Peter 
landade i följande principer: 
• Resterande kostnader för förskrivna tyngdtäcken hanteras utanför prismodellen och   

regleringen av resterande kostnader hanteras via separat fakturering.  
• Brytpunktdatum sätts till 30/9 2021. Fram till dess löper hyran på som vanligt. Genom 

att senarelägga detta datum hinner beredningsgrupp Handbok & Sortiment ta fram ett 
gemensamt brev till alla patienter om övertag av ansvar och ägande. Det finns många 
detaljfrågor som beredningsgruppen behöver jobba med (ex vem som ska skicka ut 
brevet, vem som journalför övertaget, vem som ska ta följdfrågor om förändringen 
mm mm). 

• Restvärdet av förskrivna täcken fördelas på dem som har kostnadsansvar för dessa (de 
faktiska kostnaderna utifrån varje täckes faktiska restvärde). Det är därmed samma 
betalare som slipper betala hyran för dessa tyngdtäcken efter den 1 oktober. Denna 
fördelning innebär att primärvården och Habilitering & Hälsa tar de största 
kostnaderna medan kommunernas andelar blir små. Lite grovt rör det sig om ca 80% 
av kostnaden som hamnar på primärvården, ca 10% på Habilitering & Hälsa och ca 10 
% fördelas mellan 49 kommuner. Idag uppgår restvärdet till dryga 7 mnkr men detta 
kommer att minska något till den 30/9. 

• Restvärde för tyngdtäcken som finns kvar i lager fördelas solidariskt utifrån nyckel ”alla 
hjälpmedel” men denna del är relativt liten. I juni uppgår restvärdet av de tyngdtäcken 
som finns kvar i lager på HMC till ca 800-900 Tkr. Även dessa hanteras utanför 
prismodellen för att exkludera tyngdtäcken helt utanför prismodellen. 

Ställningstagande: Representanterna i ledningsrådet har ställt sig bakom de ovan beskrivna 
ekonomiska övergångsreglerna via mejl. 

 

e) Lägesrapport stomiprodukter 

Föredragande: Peter Amundin 
Som nämnts på tidigare möte har det varit en del medial uppmärksamhet kring bytet av 
stomiprodukter efter senaste upphandlingen. För att möta framförd kritik har det 
genomförts ett dialogmöte med ILCO tillsammans med politiker och tjänstemän.   
På detta möte gavs information om att en utvärdering kommer att genomföras under 
hösten samt information om vad som gäller vid dispensförfarande. Efter mötet har 
information om dispensförskrivning förtydligats på LMN´s hemsida, där nu också en länk 
finns till gällande rutiner. 
Fortfarande finns det en del patienter där förskrivare inte bytt stomiprodukter från det 
tidigare till de nu upphandlade sortimentet. På dagens möte framförs förslag om att ta fram 
listor över vilka dessa patienter är för att kunna ge riktad information till berörda 
verksamheter/förskrivare. 
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Fråga uppkommer varför sjukhusens kostnader för dispensprodukter skjuter i höjden. 
Henric har fått information om att de utgående produkterna inte lagerlagts som 
dispensprodukter, varför det finns anledning att titta närmare på detta. 
Ställningstagande: Ledningsrådet tackar för informationen och önskar att riktad 
information ges till verksamheter som ännu inte bytt stomiprodukter till det upphandlade 
sortimentet.  
Fortsatt hantering: Samverkansfunktionen (Henric) tar reda på vilka produkter som idag 
ligger som dispensprodukter (utanför avtal) samt undersöker möjligheten att få fram 
specificerad statistik över vilka patienter som ännu inte fått de nya upphandlade 
produkterna förskrivna. 
 

5. Politisk beredningsgrupp 
a) Information från den politiska beredningsgruppen 

Septembermötet ställdes in och ersattes med skriftligt informationsutskick. Nästa möte är 
planerat till den 4 december. 

b) Nya ärenden till den politiska beredningsgruppen 
Inget nytt. 
 

6. Övriga frågor 
a) Beslut i HSS gällande kostnader för batterier till hörapparat 

Peter informerar om att hälso- och sjukvårdsstyrelsen tog följande beslut 2021-08-25: 
”Hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslår att regionstyrelsen föreslår att 
regionfullmäktige beslutar följande: 
1. Regionfullmäktige beslutar att införa en batteriavgift på 400 kronor per 
hörapparat för hörapparater med uppladdningsbart batteri. 
2. Regionfullmäktige översänder beslutet till styrelsen för Habilitering & 
Hälsa som svar på skrivelsen daterad 2019-10-25. 
 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutar för egen del följande: 
1. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att utreda om det finns 
vårdområden där det är rimligt att möjliggöra medfinansiering för 
patienter som väljer en dyrare produkt.” 
 
Avgiften på 400 kr är tänkt att motsvara kostnaden för de batterier som patienten enligt 
Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel ska betala för till hörapparater med 
utbytbara batterier. 
Uppdraget till hälso- och sjukvårdsdirektören behöver utredas närmare. 
 

b) Utvärdering av dagens möte 

• Kortare möte än vanligt, utan paus 

• Tummar upp på skärmen för dagens innehåll 

7. Kommande möte 
Nästa möte är den 21 oktober kl. 09:00-12:00 (via Teams).  
Mötesformer för kommande möten planeras vid oktobermötet.  


