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Mötesanteckning Ledningsråd medicintekniska produkter 
Tid:  2021-10-21 kl. 09:00 – 12:00   
Mötesform:  Hybridmöte (Samtliga deltar via Teams, men ordförande och samverkansfunktionen är 

på plats i Regionens Hus i Göteborg) 
  
Närvarande: För VGR 

Jeanette Rehn  Närhälsan och Regionhälsan  

Josef Adolfsson  Sjukhus  
För VGK 

Lena Olsson   Fyrbodals kommunalförbund  
Maria Ljung  Göteborgsregionen, GR (punkt 4a) 
Ingegärd Ljungqvist  Göteborgs Stad 

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

Gunilla Kjellby Wendt Sjukhus  
Mikael Forslund  Habilitering & Hälsa 
Helene Nordling  Sjuhärads kommunalförbund  
Maud Joelsson  Skaraborgs kommunalförbund 

Inbjudna Adam Krantz, Emma Övelius  Projektledare, välfärdsteknik i samverkan (punkt 4a) 

Samverkans- Kristina Süvari  (Hjm) 
Funktionen  Linda Augustsson (Hjm, kommer att ersätta Kristina från december)  

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. 
b) Föregående mötesanteckningar läggs till handlingarna.  

 

2. Ekonomi  
a) Ekonomirapporter 

Föredragande: Måns Ottertun 
Kort genomgång av ekonomiskt utfall per september för Samarbetsavtal för försörjning av 
personliga hjälpmedel (Hjm), hjälpmedel vid medicinsk behandling (HjMB) och 
läkemedelsnära produkter (LMN). Det är en negativ avvikelse för Hjm på 0,5 mnkr, men 
prognosen är att nå nollresultat för helår. HjMB visar en positiv avvikelse på 3 mnkr. 
Prognosen är 4 mnkr, återbetalning kommer att ske enligt rutin. LMN visar plus på 10,5 mnkr 
och prognosen är att det kan bli en återbetalning på 12-14 mnkr. 
Fråga ställs kopplat till ett politiskt uttalande om att fler rullstolar förskrivs nu efter 
pandemin; är det åter till normala nivåer eller mer än innan pandemin? Måns tar med sig 
frågan och återkommer. 
Ställningstagande: Ledningsrådet tackar för informationen.  
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3. Beslutsärenden  
a) Ledningsrådets ställningstagande gällande förstudie Beställningssystem för hjälpmedel och 

LMN-produkter ingår i upphandlingsprojekt, Affärssystem Logistik Regionservice 
beställargränssnitt 

Föredragande: Peter Amundin 
Ledningsrådet var vid förra mötet positiv till att en förstudie genomförs men önskade 
förtydliganden avseende syfte, vårdgivarnas roll, funktion och representantskap samt 
justering av beslutsformuleringen innan godkännande. Peter skickade efter mötet ut en 
reviderad version till Ledningsrådet för ställningstagande via mejl. 
Fråga ställs om det finns representanter från Göteborgs Stad. Måns återkommer med svar. 
Ställningstagande: Ledningsrådet har, via mejlrunda, ställt sig bakom att förstudien 
genomförs. 
 

4. Informationsärenden 
a) Välfärdteknik i samverkan (Kl. 09:00-10:00) 

Föredragande: Adam Krantz och Emma Övelius 
Projektledarna ger en introduktion av projektet och sammanfattar nuläget i utredningen. 
Dialog förs gällande förslag om övergripande modell, innehåll i Regional 
överenskommelse/avsiktsförklaring samt beslutsprocess. Framkomna synpunkter 
dokumenteras av projektledarna. Ett uppdaterat underlag kommer att skickas ut. 
Ställningstagande: Ledningsrådet tackar för informationen.  
Fortsatt hantering: Tider för fortsatta workshops blir den 8/11 kl. 12:30 – 13:30 och 17/11 
kl. 16:00- 17:00. Kallelse skickas ut av projektledarna. 
Ledningsrådet förväntas ta ställning till Regional överenskommelse på mötet 2021-12-09. 
 

b) Vägledning  gällande förskrivarkompetens, uppföljning  
Föredragande: Kristina Süvari 
Beredningsgrupp har tidigare önskat vägledning gällande hur verksamhetschefer ska kunna 
ta sitt ansvar för förskrivarkompetens. Ledningsrådet föreslog 2021-03-03 ett antal 
stödjande aktiviteter. Lägesrapport ges enligt följande: 

• Förskrivarutbildning hjälpmedel för rörelse, kommunikation och information samt 
antidecubitus och Förskrivarutbildning Läkemedelsnära produkter är publicerade i 
lärportalen Totara. Produktion av förskrivarutbildning Hjälpmedel för medicinsk 
behandling är påbörjad.  

• Mikael har inför mötet meddelat att han har för avsikt att ta upp problematik kring 
hjälpmedel och kompetens i koncernledning hälso- och sjukvård. 

• Gunilla har inför mötet informerat om att ledningsrådet kommer att få ta del av 
resultatet från SU:s mätning gällande förskrivares upplevda kompetens vid 
kommande möte. 

• Kommunernas kartläggning av om hjälpmedelsansvarig finns inom kommunerna 
ses som en aktivitet som inte behöver återkopplas till ledningsrådet. 

• Beskrivning av rollen som hjälpmedelssamordnare är framtagen i samverkan med 
beredningsgrupper och hjälpmedelsforum. Dokumentet kommer att publiceras på 
Vårdgivarwebben i blocket med stödmaterial som finns kopplat till Koncept för 
förskrivarkompetens. 

Synpunkter framförs att det är svårt att hitta de länsövergripande förskrivarutbildningarna i 
lärportalen Totara.  
Ställningstagande: Ledningsrådet tackar för informationen.  
Fortsatt hantering: Samverkansfunktionen ser över om information gällande hur man kan 
hitta förskrivarutbildningarna kan förtydligas. Utskick med samlad information om ärendet 
och dess åtgärder kommer att göras till verksamhetsansvariga, vilket enligt tidigare beslut 
kommer att undertecknas av ordförandena i ledningsrådet. 
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c) Hantering av skötbord som inte uppfyller MDR 

Handläggare: Anette Alfredsson 
Vid förra mötet framfördes, i samband med information om upphandling av 
hygienprodukter, att leverantörer av skötbord inte har CE-märkt sina produkter enligt den 
nya EU-förordningen om medicintekniska produkter (MDR). Ett par tillverkare har nu 
aviserat att de har för avsikt att genomföra MDR-märkning, men för att kunna omfattas i 
upphandlingen måste märkningen vara klar januari 2022. Beredningsgrupp Handbok & 
Sortiment har diskuterat alternativa sätt till hantering och kommit fram till att det inte är 
lämpligt att förskriva denna typ av produkt om MDR inte kan uppfyllas. Detta med 
anledning av att skötbord anses medföra en större risk än andra konsumentprodukter som 
finns i sortiment. Beredningsgruppens ställningstagande blev att de produkter som saknar 
MDR-märkning i januari 2022 då tas bort ur sortiment och de som uppfyller MDR fortsatt 
kan ingå i sortiment. 
Ställningstagande: Ledningsrådet tackar för informationen.  

 
d) Önskemål om vägledning gällande kostnadsansvar kontra behandlingsansvar 

Föredragare: Kristina Süvari 
Beredningsgrupp Handbok & Sortiment önskar vägledning från ledningsrådet gällande 
hantering när de två perspektiven behandlingsansvar respektive kostnadsansvar har olika 
syn på hur regelverket ska formuleras. Produkterna TENS-apparat och porttelefon är 
exempel på det. Vägledning önskas även kring den övergripande frågeställningen om den 
nuvarande fördelningen av kostnadsansvaret mellan regional och kommunal primärvård 
ska kvarstå eller kan/bör hanteras på något sätt. Fördelningen har sin bakgrund i 
skatteväxlingen i samband med ÄDEL-reformens genomförande 1999. 
Ställningstagande: Ledningsrådet tackar för informationen och den efterföljande dialogen 
mynnar ut i följande förslag/medskick: 
TENS: Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel bör förtydligas med att om patient 
på grund av  sitt hälsotillstånd behöver en längre förskrivningstid, kan detta ansökas om till 
kostnadsansvarig. Jeanette kontaktar Primärvårdens hjälpmedelsenhet gällande behov av 
förtydligande i rutin för särskild prövning. 
Porttelefon: Ledningsrådet önskar få återkoppling gällande beredningsgruppens bedömning 
vid genomfört beslutsstöd. 
Generell kostnadsfördelning: Frågan behöver beredas vidare på en strategisk nivå. Peter 
och Anneli formulerar en plan för framtagande av underlag till ledningsrådet och till den 
politiska beredningsgruppen. 

 

e) Start centrala IV-infarter 

Föredragande: Henric Wichmann 
Tidigare planerad uppstart för distribution från Skövdedepån var satt till februari 2022, men 
kommer att tidigareläggas på grund av avtalsstart för produktområde infusionspumpar där 
även produkter inom centrala IV-infarter krävs för behandling. Information om att 
sortimentet för läkemedelsnära produkter utökas med förbrukningsartiklar för injektion 
och infusion från och med 2021-11-01 har skickats ut till berörda verksamheter. Injektion 
och infusion blir då en del av produktområde allmän sjukvård. Förändringen innebär inte 
att möjligheten att förskriva via hjälpmedelskort försvinner.  
Ställningstagande: Ledningsrådet tackar för informationen.  
Fortsatt hantering: Handbok för läkemedelsnära produkter kommer att uppdateras. Det 
arbetas även med en lösning för att få leverans till vårdcentraler, i de fall patienten ska få 
sin omläggning av centrala infarter där. 
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f) Status produktbyte stomi 

Föredragande: Henric Wichmann 
Henric rapporterar kring uppdrag från förra mötet. Utifrån tillgänglig data är det inte 
möjligt att identifiera vilka patienter och därmed förskrivare som inte påbörjat 
produktbyte, bland annat beroende på att det pågår en övergångsperiod med utgående 
sortiment fram till årsskiftet. Istället för riktat utskick föreslås därför ett mer allmänt 
utskick. 
Preliminär statistik visar att:  

• Cirka 1100 genomförda produktbyten har gjorts till nytt sortiment.  

• Patient som har dispensprodukt har ökat 59 % sedan avtalsstart (700 personer). 

• Patient med förskrivning av ”Utgående får förskrivas” som gjort uttag före avtal var 
250 och efter nytt avtal 670 (sjukhus/primärvård 50/50). 

Ställningstagande: Ledningsrådet tackar för informationen och önskar utskick till samtliga 
förskrivare av stomiprodukter med en tydlig skrivning om att byte till nytt sortiment måste 
göras innan årsskiftet för att undvika att patient blir utan stomiprodukter 2022. 
Ledningsrådet föreslår att avvakta planerad utvärdering av sortimentsbytet då många byten 
kvarstår att genomföra.  
Fortsatt hantering: Samverkansfunktionen (Henric) skickar ut förskrivarinformation. 
 

g) Brist på CPAP 
Föredragande: Fredrik Ahlvik 
Information ges om leveransproblem från de två leverantörer som Västra 
Götalandsregionen har upphandlade. För den ena leverantören är orsaken ett 
säkerhetsmeddelande gällande flödesgeneratorer. Den andra leverantören kan inte 
leverera de volymer som efterfrågas, vilket relaterar till de globala effekterna av covid-19 
pandemin med t.ex. komponentbrist (halvledare), transportproblem och lock down i flera 
av de producerande länderna. Efterfrågan av flödesgeneratorer har också ökat markant. 
Situationen, som riskerar att bli långvarig, har lett till att vårdgivare tvingats avboka 
patienter. En farhåga är att även andra medicintekniska produkter kommer drabbas av 
problemen. De relativt stora volymerna av CPAP (HMC köper årligen in ca 4000 CPAP) har 
troligen bidragit till att brist uppdagats tidigt inom denna produktgrupp. 
Regelbundna avstämningar sker på olika sätt mellan Hjälpmedelscentralen, leverantörer, 
Koncerninköp och behandlande enheter för att hitta alternativa lösningar. 
Ställningstagande: Ledningsrådet tackar för informationen.  
 

5. Politisk beredningsgrupp 
a) Information från den politiska beredningsgruppen 

Inget att rapportera. Nästa möte är planerat till den 3 december. 
b) Nya ärenden till den politiska beredningsgruppen 

- Kostnadsansvar kontra behandlingsansvar (behöver först beredas) 
 

6. Övriga frågor 
a) Mötesdatum 2022 

26 januari, fm 
2 mars, fm 
27 april, em 
7 juni, em 
8 september, fm 
18 oktober, em 
7 december, em 
 
Snabb återkoppling önskas till ordförandena om det är datum som ej fungerar. Om många 
har förhinder ett visst datum kan ändringar komma att ske. 
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b) Utvärdering av dagens möte 

• Lite strul med ljudet. 

• Bra möte. 

• Det behövs mer tid för diskussion i ledningsrådet om välfärdsteknik, förutom planerade 
workshops med projektledarna. 

• Ett dynamiskt möte! Intressant och bra. Mycket stora frågor. 

• Stort manfall, vilket behöver lyftas när fler deltar. 
 
Kristina deltar idag för sista gången och tackar för gott samarbete med ledningsrådet. Hon får 
många tack tillbaka för sina insatser! 

7. Kommande möte 
Nästa möte är den 9 december kl. 09:00-12:00 (via Teams).  


