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MÖTESANTECKNING 
POLITISK BEREDNINGSGRUPP FÖR MEDICINTEKNISKA PRODUKTER 
Datum och tid:  2021-12-03, 13.00-14.30 
Plats:  Digitalt möte 
 
Närvarande: Maria Hjärtqvist (S), v. ordf.   Hälso- och sjukvårdsnämnderna 

Nils Olof Bengtson (M) Fyrbodals kommunalförbund 
 Theres Sahlström (M) Skaraborgs kommunalförbund 

 Maria Nilsson (KD) Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
 Ulrika Frick (MP) Ägarutskottet 

Dan Åberg (M) Servicenämnden 
 
Förhinder: Kent Lagrell (M), ordf.  Göteborgsregionen (GR) 

Eva Olofsson (V) Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
 Mats Palm (S)  Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

Dan-Ove Marcelind (KD) Göteborgs stad 
 Anneli Assmundson Bjerde    VästKom 
 
Beredningsansvariga tjänstemän:  
Peter Amundin, Koncernstab Hälso- och sjukvård 

Sekreterare: Linda Augustsson, samverkansfunktionen 

 

Agenda 
1. Dagordning och anteckningar från föregående möte 

a. Dagordningen godkänns 
b. Mötesanteckningar från 4 juni läggs till handlingarna. Det planerade mötet 3 september 

ställdes in och ersattes av ett informationsmail, informationen finns också i 
beredningsgruppens mapp på OneDrive.  

 
2. Ekonomi 

a. Ekonomirapporter 
Dan Åberg rapporterar från Servicenämnden att prognosen för hjälpmedelskostnader per 
oktober är ett överskott på 12,5 miljoner kr. Överskottet förväntas bestå året ut och 
återbetalas till vårdgivarna före årsskiftet. 
 
Peter Amundin informerar om att prisjusteringen för 2022 kommer tas upp som en punkt 
på nästa ledningsråd för medicintekniska produkter. Förslaget innehåller bland annat en 
justering av kostnader för de tjänster som finns inom avtalet, då dessa är låga och har 
varit oförändrade under en längre tid.  
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3. Beslutsärenden  

a. Välfärdsteknik, remissversion av samverkansavtal 
Adam Krantz, VästKom och Emma Övelius, projektledare för VGR informerar om 
projektet Välfärdsteknik i samverkan, enligt bifogad presentation. Projektet beskriver 
begreppet digitala hjälpmedel som en sammanslagning av Socialstyrelsens definitioner 
av hjälpmedel för det dagliga livet, hjälpmedel för medicinsk behandling och 
välfärdsteknik. Det innebär att digitala hjälpmedel omfattar produkter som används både 
inom hälso-och sjukvård och socialtjänst. Projektet har utrett att det är juridiskt och 
praktiskt möjligt att dessa hjälpmedel tillhandahålls av hjälpmedelscentralen i VGR. 
Vidare visar projektet att samverkan kring digitala hjälpmedel är kostnadseffektivt för 
huvudmännen och bidrar till ökad jämlikhet i Västra Götaland avseende tillgång på 
digitala hjälpmedel. Projektet beskriver även förslag på lednings- och styrprocesser. 
 
Projektet har tagit fram en remissversion på ett samverkansavtal för digitala hjälpmedel 
mellan Västra Götalands 49 kommuner och Västra Götalandsregionen. I detta beskrivs de 
övergripande ramarna för samverkan, uppdrag för berörda aktörer och fördelning av den 
initiala investeringskostnaden. 19 januari 2022 kommer SRO ta ställning till om förslaget 
på samverkansavtal ska skickas på remiss till huvudmännen eller inte. Projektet planerar 
för att skicka ut remissen till alla huvudmän och för remisskonferenser för tjänstemän 
och politiker. 
 
I dialogen ställs en fråga om hur huvudmännens möjlighet att påverka sortiment och 
styrprocesser omhändertas. Enligt Adam och Emma finns det farhågor kring minskad 
flexibilitet för enskilda huvudmän och en risk för tröghet i styrning- och ledning. Detta 
har bland annat framkommit i dialoger med olika socialchefsnätverk men hittills har 
socialcheferna ändå sett att fördelarna överväger de risker som en viss begränsning i 
inflyttandet skulle innebära. De ställer sig positiva till samverkan kring digitala 
hjälpmedel. Projektet belyser även vikten av att arbeta fram bra processer och forum för 
att möjliggöra huvudmännens inflytande. Det finns till exempel förslag på en 
beredningsgrupp och ett forum för dialog om digitala hjälpmedel, motsvarande dagens 
hjälpmedelsforum. 
 
28 april kommer SRO ta ställning till om samverkansavtalet kan skickas vidare till 
huvudmännen för beslut.  
 
Adam och Emma erbjuder den politiska beredningsgruppen för medicintekniska 
produkter ett extra informationstillfälle i april 2022, vilket beredningsgruppen är positiv 
till.  
 
Beslut: den politiska beredningsgruppen för medicintekniska produkter ställer sig bakom 
förslaget på remissversion av samverkansavtalet för digitala hjälpmedel.   
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4. Informationsärenden 

a. Ledning och samverkansstruktur 
Inom ramen för arbetet med framtagandet av den gemensamma Utvecklingsstrategi -
Färdplan nära vård gav SRO ett uppdrag kring översyn av den gemensamma 
samverkansstrukturen. Syftet med en förändrad organisation är att få en bättre 
effektivitet och ett bättre kommunikationsflöde mellan våra olika samverkansområden.  
Peter Amundin informerar om att det finns ett organisationsförslag som under hösten 
lyfts i olika forum för synpunktsinhämtning men att det ännu inte finns ett färdigt förslag 
för SRO att ta beslut om.  
 

b. Status byte av stomiprodukter  
Peter Amundin informerar om att genomförandet av utvärderingen av hur bytet av 
stomiprodukter gått planeras till första kvartalet 2022. Enkäten som utgör underlaget är 
klar och ILCO har varit delaktiga i framtagandet. Att genomförandet av utvärderingen 
inte sker redan nu beror på att faktiska bytet av stomiprodukter inte gått så fort som 
beräknats. För att påskynda bytet har information om vikten av att genomföra bytet 
snarast skickat ut till förskrivare.  
 
En fråga från beredningsgruppen är varför utbytet tar längre tid. Peter svarar att det 
sannolikt är en kombination av att en del patienter inte vill byta och att vissa förskrivare 
haft svårt att hinna med. Men det varierar mellan olika verksamheter, alla upplever inte 
utbytet som ett problem. 
 

c. Mötestider 2022 
11 mars, 13:00-14:30  
10 juni, 13:00-14:30  
23 september, 13:00-14:30  
8 december, 13:00-14:30 
 
Beredningsgruppen är eniga om att den digitala mötesformen fungerar väl och möjliggör 
för fler att delta.  
 
Dialog kring datum för informationsmötet angående projektet för välfärdsteknik. 
 
Beslut: Den politiska beredningsgruppen för medicintekniska produkter fastställer 
föreslagna mötestider och önskar att fortsätta med en digital mötesform.  
 
Den politiska beredningsgruppen för medicintekniska produkter föreslår att 
informationsmöte gällande projektet för välfärdsteknik sker på eftermiddagen 22 april. 
Peter Amundin kontaktar projektet för att boka tid. 
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5. Övriga frågor 

a. Behov av ny yta för dokumenthantering 
Beredande tjänstemän och samverkansfunktionen undersöker vilken 
dokumenthanteringsplan som den politiska beredningsgruppen för medicintekniska 
produkter ska följa och var handlingarna bäst sparas. Mer information kommer via mail 
eller på nästa beredningsgruppsmöte. 
 
Medskick från beredningsgruppen är att handlingar behöver vara lättillgängliga, ibland 
har det krånglat med länken till OneDrive. 
 
Beslut: Linda Augustsson mailar protokoll från dagens möte till den politiska 
beredningsgruppen för medicintekniska produkter, sparar det på OneDrive och i diariet 
hos VGR. 
 

6. Kommande möte 
Nästa möte är fredag 11 mars 13:00 – 14:30 
Ordförande tackar för dagens möte och önskar alla en god jul- och nyårshelg. 

 
 


