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KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE  
Tid: Tisdagen den 24 januari 2017, kl. 09.15-10.30.  

Plats: Residenset, Vänersborg, lokal Biosalongen, plan 4. Anmälan i receptionen. 

Agenda: 

1. Mötet öppnas 
2. Val av justerande. 
3. Rekommendation från Samrådsorganet om antagande av nytt Samarbetsavtal för 

personligt förskrivna hjälpmedel att gälla från 2017-01-01.  
Handlingar: 

• Tjänsteutlåtande 

• Samarbetsavtal 

• Specifikationer till avtalet gällande tjänster, samarbete och styrning, IT-stöd 
samt finansiell samverkan. 

• PPT-presentation  
4. Överenskommelse mellan regeringen och SKL om Psykisk hälsa 2017 - 2018.  

Handlingar: 

• Tjänsteutlåtande 
5. Anmälan av Slutrapport från projekt Digitala trygghetslarm.  

Handlingar: 

• Slutrapport Digitala trygghetslarm. 
6. Rapport om läget kring överläggningar om naturbruksavtalet. 
7. Ärenden till dagens möte med BHU kl. 10.30. Se särskild kallelse. 
8. Övriga frågor. 
9. Nästa styrelsemöte är den 14 mars 2017. 
10. Avslutning 

http://www.vastkom.se/
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TILL VÄSTKOMS STYRELSE 
 

NYTT SAMARBETSAVTAL FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT: 
 
Styrelsen ställer sig bakom Ledningsrådets förslag till Samarbetsavtal för försörjning av 
personliga hjälpmedel med start 2017-10-01 och rekommenderar kommunalförbunden besluta att 
rekommendera sina medlemskommuner att teckna avtalet med VGR.  

  
SAMMANFATTNING  
Ledningsrådet för hjälpmedel har på uppdrag av den Politiska beredningsgruppen och SRO tagit 
fram ett förslag till Samarbetsavtal för försörjning av personligt förskrivna hjälpmedel. 
Ledningsrådets rekommendation är att parterna tecknar ett tidsbegränsat avtal på tre år med 
start 2017-10-01. Om inte avtalet sägs upp 12 månader före upphörandedatum förlängs det med 
tre år i taget. Avtalsvård med kontinuerliga uppföljningar både avseende ekonomi, volym och 
kvalitet ska genomföras. Ekonomin ska följas upp årligen och en bredare uppföljning ska göras 
vart tredje år. 
 

En gemensam hjälpmedelsförsörjning är en förutsättning för att hälso- och sjukvårdsansvaret 
enligt Hälso- och sjukvårdsavtalet ska kunna följas inom hjälpmedelsområdet. Nuvarande 
Samarbetsavtal gäller för perioden 2015-10-01 – 2017-09-30 och är tecknat mellan länets 49 
kommuner och Västra Götalandsregionen. Utförare är Regionservice genom 
Hjälpmedelscentralen inom Västra Götalandsregionen. Om en ny överenskommelse om fortsatt 
samarbete inte tecknas upphör innevarande avtal från 2017-10-01.  
 
Under hösten 2016 har en utvärdering av nu gällande samarbetsavtal genomförts. Syftet med 
utvärderingen var att utvärdera effekten av nuvarande samarbetsavtal i relation till den tidigare 
upphandlade försörjningsmodellen samt att ta fram ett underlag inför beslut om framtida 
försörjningsmodell. Utvärderingen visar att samarbetsavtalet har varit framgångsrikt, såväl 
kvalitetsmässigt som ekonomiskt, och Ledningsrådet för hjälpmedel rekommenderar att ett nytt 
avtal tecknas.  
Samrådsorganet kommer att behandla ärendet veckan före styrelsemötet och 
underhandskontakter ger vid handen att förslaget kommer att behandlas positivt. 
 
 
2017-01-17      
 
Thomas Jungbeck  Anneli Assmundson Bjerde 
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ÄRENDET 
Ledningsrådet för hjälpmedel har på uppdrag av den politiska beredningsgruppen och SRO 
(161125) tagit fram ett förslag till Samarbetsavtal för försörjning av personligt förskrivna 
hjälpmedel. Ledningsrådets rekommendation innebär att parterna tecknar ett tidsbegränsat avtal 
på tre år med start 2017-10-01. Om inte avtalet sägs upp 12 månader före upphörandedatum 
förlängs det med tre år i taget. Avtalsvård med kontinuerliga uppföljningar både avseende 
ekonomi, volym och kvalitet ska genomföras. Ekonomin ska följas upp årligen och en bredare 
uppföljning ska göras vart tredje år. 
 
Nuvarande Samarbetsavtal för försörjning av personligt förskrivna hjälpmedel, gäller för perioden 
2015-10-01 – 2017-09-30 och är tecknat mellan länets 49 kommuner och Västra 
Götalandsregionen. Utförare är Regionservice genom Hjälpmedelscentralen inom Västra 
Götalandsregionen. 
 
Målet med Samarbetsavtalet och en gemensam hjälpmedelsförsörjning är att patienter i Västra 
Götaland på lika villkor ska få tillgång till funktionellt fullgoda hjälpmedel och god service oavsett 
bostadsort och huvudman. Samarbete kring hjälpmedelsfrågorna ska också ge en rationell 
verksamhet utan parallella organisationer. Vårdgivarna och Hjälpmedelscentralen åtar sig i avtalet 
att gemensamt arbeta för att vårdprocessen/vårdkedjan för patienterna fungerar på ett 
gränsöverskridande sätt och att den lagstadgade skyldigheten att erbjuda patienter hjälpmedel 
fullföljs.  
 
Om en ny överenskommelse om fortsatt samarbete inte tecknas upphör innevarande avtal från 
2017-10-01. En utvärdering av samarbetsavtalet som omfattar perioden 2015-10-01 t o m 2016-09-
30 har genomförts under hösten 2016. Syftet med utvärderingen var att utvärdera effekten av 
nuvarande Samarbetsavtal i relation till den tidigare upphandlade försörjningsmodellen samt att 
ta fram ett underlag inför beslut om framtida försörjningsmodell. Utvärderingen baseras dels på 
statistik och andra uppgifter inhämtade från Hjälpmedelscentralen, där kvalitet och ekonomi är 
ingående delar, dels på fyra olika enkäter skickade till vårdgivare och andra intressenter. 
 
Utvärderingen visade att Samarbetsavtalet varit framgångsrikt, såväl kvalitetsmässigt som 
ekonomiskt. Den juridiska bedömningen från både VGR och kommunsidan är att det inte 
föreligger några juridiska hinder för ett fortsatt Samarbetsavtal gällande försörjningen av 
personligt förskrivna hjälpmedel. Mot bakgrund av detta bedömer Ledningsrådet för hjälpmedel 
att samarbetsavtalet ska fortsätta och lägger fram ett förslag till nytt Samarbetsavtal med start 
2017-10-01. 
 



Förslag till nytt samarbetsavtal för 
försörjning av personliga hjälpmedel

med start 1 oktober
januari 2017



Utvärdering	av	pågående	avtal
• Nuvarande	samarbetsavtal	för	försörjning	av	personliga	hjälpmedel	är	
tecknat	mellan	länets	49	kommuner	och	Västra	Götalandsregionen	och	
löper	under	perioden	2015-10-01	till	2017-09-30
• Under	hösten	2016	gjordes	en	utvärdering	av	nuvarande	Samarbetsavtal.	
Syftet	med	utvärderingen	var	att	utvärdera	effekten	av	nuvarande	
Samarbetsavtal	i	relation	till	den	tidigare	upphandlade	
försörjningsmodellen	samt	att	ta	fram	ett	underlag	inför	beslut	om	
framtida	försörjningsmodell.	
• Utvärderingen	visade	att	samarbetsavtalet	varit	framgångsrikt	såväl	
ekonomiskt	som	kvalitetsmässigt.



Ledningsrådets	bedömning	och	rekommendation	
som	den	politiska	beredningsgruppen	samt	SRO	ställde	sig	bakom	161125

• Ledningsrådet	för	hjälpmedel	bedömer	att	samarbetsavtalet	ska	
fortsätta.	
• Ledningsrådets	rekommendation	är	att	parterna	tecknar	ett	avtal	för	
perioden	2017- 10-01	– 2020-09-30.	Senast	tolv	månader	innan	
avtalstiden	löper	ut	har	parterna	möjlighet	att	säga	upp	avtalet.	Om	
ingen	part	skriftligen	sagt	upp	avtalet	förlängs	det	med	tre	år	i	taget.	
• Avtalsvård	med	kontinuerliga	uppföljningar	både	avseende	ekonomi,	
volym	och	kvalitet	ska	genomföras.	Ekonomin	ska	följas	upp	årligen	
och	en	större	uppföljning	ska	göras	vart	tredje	år.	



Den	politiska	beredningsgruppen	och	Samrådsorganet	
2016-11-25

• Den	politiska	beredningsgruppen	och	Samrådsorganet	ställde	sig	
bakom	Ledningsrådets	bedömning	och	rekommendation	med	
följande	tillägg:	
-en	större	uppföljning	av	samarbetet	bör	vara	klar	1½	år	före	avtalet	
löper	ut,	för	att	kunna	ligga	som	underlag	för	framtida	beslut.
• Ledningsrådet	för	hjälpmedel	fick	därmed	161125	i	uppdrag	att	ta	
fram	ett	nytt	avtalsförslag	till	den	politiska	beredningsgruppen	för	
hjälpmedel	samt	SRO	den	13	januari	2017.



Förslag	till	nytt	avtal	– disposition	och	upplägg

• Avtalsförslaget	innehåller	ett	huvudavtal	samt,	istället	för	bilagor,	fyra	
specifikationer.	Specifikationerna	ska	endast	vara	webbaserade.
• Tanken	är	att	innehållet	i	huvudavtalet	endast	kan	förändras	i	samband	
med	en	eventuell	förlängning.	Innehållet	i	specifikationerna	kan	däremot	
förändras	under	avtalstid.
• I	stort	innehåller	det	nya	avtalet	samma	text	som	i	nuvarande	avtal,	i	
vissa	fall	omstuvat	och	flyttat	inom	eller	mellan	huvudavtalet	och	
specifikationerna.
• Intentionen	har	varit	att	tydliggöra	och	renodla	genom	att	samma	
text/information	inte	ska	finnas	i	både	huvudavtalet	och	i	
specifikationerna.



Förbättringsområden	som	omhändertagits	i	
avtalsförslaget

• Översyn	av	antalet	representanter	och	möten	inom	
samarbetsorganisationen
• Tydliggöra	representantskap	och	beslutsmässighet	inom	
samarbetsorganisationen



Förbättringsområden	som	kommer	att	beredas	inom	
samarbetsorganisationen

• Översyn	av	innehåll	i	rapporter	från	Hjälpmedelscentralen,	inklusive	
rapportbeskrivning	och	när	rapporterna	levereras.
• Medverka	till	en	utveckling	som	möjliggör	jämförelse	med	andra	
landsting/län,	på	en	nationell	nivå
• Översyn	av	krav	gällande	leveranstider,	både	ur	ett	kostnadsperspektiv	
och	ur	miljöaspekter
• Översyn	av	möjligheten	till	gemensam	förskrivarutbildning	anordnad	av	
Hjälpmedelscentralen



Förslag	till	nytt	avtal	- huvudavtalet

• Stycket	Bakgrund är	reviderat.
• Ny	rubrik	och	innehåll:	Värdegrund	och	gemensamt	ansvar.
• Syfte	och	mål – stycke	om	syfte	tillagt
• Stycket	Samarbetsorganisationen	– samarbete	och	styrning är	nerkortat.	
Beskrivs	istället	i	specifikationen.
• Stycket	Vårdgivarnas	ansvar flyttat	från	nuvarande	Bilaga	A.



Specifikation	gällande	tjänster	inom	Samarbetsavtal	för	försörjning	av	
personliga	hjälpmedel
Innehållet	mer	sammanhållet	i	jämförelse	med	nuvarande	Bilaga	A,	
tjänstespecifikationen.

Specifikation	gällande	finansiell	samverkan	inom	samarbetsavtal	för	
försörjning	av	personliga	hjälpmedel
Nuvarande	Bilaga	B	och	dokumentet	Ekonomisk	styrning	inom	
samarbetsavtalet	är	sammanvävda	i	denna	specifikation.

Förslag	till	nytt	avtal	- specifikationer



Specifikation	gällande	samarbete	och	styrning	inom	samarbetsavtal	för	
försörjning	av	personliga	hjälpmedel
• Omarbetad	utifrån	tanken	att	separata	uppdragshandlingar	inte	ska	

behövas	i	kommande	avtal.
• För	ledningsrådet	och	beredningsgrupperna	finns	ny	rubrik	och	

innehåll	gällande	Mandat.
• LiSA-gruppen	tas	bort	ur	samarbetsorganisationen	eftersom	den	nya	

gruppen	VVG	(Vårdsamverkan	i	Västra	Götaland)	inte	ska	hantera	
avtalsfrågor.

Förslag	till	nytt	avtal	- specifikationer



Specifikation	gällande	IT-stöd	inom	samarbetsavtal	för	försörjning	av	
personliga	hjälpmedel
Specifikationen	är	just	nu	ett	obearbetat	utkast,	som	kommer	att	
färdigställas	så	långt	det	går	innan	avtalsstart.

Förslag	till	nytt	avtal	- specifikationer
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1. Samarbetsparter 
I detta avtal samarbetar var och en av de 49 kommunerna i Västra Götaland och Västra 

Götalandsregionen. 

Vårdgivare är de 49 kommunerna och Västra Götalandsregionen . 

Utförare är Servicenämnden genom Hjälpmedelscentralen inom Västra Götalandsregionen. 

2. Bakgrund 
Ansvaret för förskrivning av personliga hjälpmedel är knutet till hälso- och sjukvårdsansvaret enligt 

Hälso och sjukvårdslagen. I Västra Götaland styrs ansvarsförhållandena av Hälso och sjukvårdsavtalet 

i Västra Götaland och Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel (Handbok). En gemensam 

hjälpmedelsförsörjning är en förutsättning för att hälso- och sjukvårdsansvaret enligt nuvarande och 

kommande hälso- och sjukvårdsavtal ska kunna följas inom hjälpmedelsområdet.  

Detta samarbetsavtal reglerar försörjning av personliga hjälpmedel för Västra Götalandsregionen och 

de 49 kommunerna samt vårdgivarnas och Hjälpmedelscentralens samarbete kring denna 

verksamhet.  

Samarbetsavtalet ersätter tidigare samarbetsavtal som upphör 2017-09-30 och som tecknades  

mellan Västra Götalandsregionen och länets kommuner. 

3. Värdegrund och gemensamt ansvar 
Den gemensamma ambitionen är att bibehålla och vidareutveckla en långsiktig och förtroendefull 

samverkan i en anda av öppenhet och dialog. Det ömsesidiga åtagandet ska bidra till en gynnsam 

utveckling till nytta för patienterna. 

Vårdgivarna och Hjälpmedelscentralen verkar för att vårdprocess/vårdkedja för patienterna fungerar 

på ett gränsöverskridande sätt och för att den lagstadgade skyldigheten att erbjuda patienter 

hjälpmedel fullföljs. 

De 49 kommunerna och Västra Götalandsregionen tar ett gemensamt ansvar för händelser och 

kostnader som kan uppkomma som en följd av detta avtal.  

4. Syfte och mål 
Samarbetsavtalet syftar till en gemensam hjälpmedelsförsörjning för personliga hjälpmedel inom 

huvudgrupperna rörelsehinder, kommunikation och information samt medicinsk behandling inom 

gruppen antidecubitus. 

Målet med samarbetssavtalet är att patienter i Västra Götaland på lika villkor ska få tillgång till 

funktionellt fullgoda hjälpmedel och god service oavsett bostadsort och huvudman. Samarbete kring 

hjälpmedelsfrågor ska också ge en rationell verksamhet utan parallella organisationer.  

Vårdgivarna och Hjälpmedelscentralen åtar sig att med transparens och öppenhet samarbeta för att 

möjliggöra en gemensam hjälpmedelsverksamhet och medverka till att verksamheten utvecklas och 

bedrivs effektivt med hög kvalitet.  
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5. Omfattning och avtalsperiod 
Detta samarbetsavtal med tillhörande specifikationer reglerar Västra Götalands 49 kommuners och 

Västra Götalandsregionens gemensamma ansvar att bedriva försörjning för personliga hjälpmedel 

inom huvudgrupperna rörelsehinder, kommunikation och information samt medicinsk behandling 

inom gruppen antidecubitus. Grundutrustning och övriga hjälpmedel inom huvudgruppen medicinsk 

behandling ingår inte inom ramen för samarbetsavtalet. 

Samarbetsavtalet gäller för perioden 2017-10-01 – 2020-09-30. Om ingen part skriftligen sagt upp 

avtalet förlängs det med tre år i taget, se punkt 15. 

6. Innehåll 
Förskrivning av hjälpmedel är en hälso- och sjukvårdsinsats som kontinuerligt förändras och påverkas 

av förändringar i lagstiftning, vårdgivarnas struktur- och verksamhetsförändringar, valfrihetsregler, 

nya och/eller förändrade diagnostik- och medicinska behandlingsmetoder samt demografiska 

förändringar. Detta kan påverka behovet av tjänster, produkter och volymer under avtalsperioden.  

Detta samarbetsavtal utgör huvuddokument som endast kan ändras i samband med förlängning av 

avtalet. Specifikationer som beskriver utförandet av tjänsterna, struktur för finansiell samverkan, 

samarbete och styrning respektive IT-stöd kan förändras under pågående avtalstid. Specifikationerna 

är webbaserade och revideringar diarieförs samt dokumenteras i ändringslogg. 

Följande specifikationer kompletterar Samarbetsavtalet: 

Specifikation gällande tjänster inom Samarbetsavtal för försörjning av personliga 
hjälpmedel.  

Specifikation gällande finansiell samverkan inom samarbetsavtal för försörjning av 
personliga hjälpmedel.  
 
Specifikation gällande samarbete och styrning inom samarbetsavtal för försörjning av 
personliga hjälpmedel. 
 
Specifikation gällande IT-stöd inom samarbetsavtal för försörjning av personliga 
hjälpmedel. 
 

7. Samarbetsorganisationen – samarbete och styrning 
Samarbetsorganisationen för hjälpmedel utgörs av från vårdgivarna partsammansatta grupper där 

Hjälpmedelscentralen medverkar. Samverkan finns både inom tjänstemannanivå och politisk nivå. På 

tjänstemannasidan deltar representanter som är förskrivare och chefer på olika nivåer. I 

samarbetsorganisationen hanteras förskrivnings- och försörjningsfrågor. Till stöd för 

samarbetsorganisationen finns en samordningsfunktion som samfinansieras av huvudmännen. 

Länets kommuner samverkar i gemensamma frågor inom bl.a. hjälpmedelsområdet via de fyra 

kommunalförbunden. Kommunalförbunden äger i sin tur VästKom för länsgemensamma frågor. I 

samarbetsgrupperna ingår representanter från kommunalförbunden och en representant från 

Göteborgs stad.  

http://www.vastkom.se/samverkansomraden/organisationochstyrning.4.772895e214641fb368dab506.html
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Vårdgivarnas inflytande och medverkan inom ramen för detta samarbetsavtal säkerställs genom 

deltagande i samarbetsorganisationens olika grupper. Uppdrag, sammansättning,arbetsformer och 

mandat för samarbetsorganisationen beskrivs i Specifikation gällande samarbete och styrning för 

samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel. 

8. Finansiell samverkan 
Prissättning och ekonomisk redovisning följer den kalkylmodell som började tillämpas 2015-10-01 

och som beskriver Hjälpmedelscentralens hela verksamhet fördelat på fyra huvudområden.  

Vårdgivarna och Hjälpmedelscentralen ska tillämpa den ekonomiska modellen som medger kontroll 

av självkostnaden. För att identifiera en korrekt självkostnad har Hjälpmedelscentralen en separat 

resultat- och balansräkning, skild från Regionservice övriga verksamheter. Modellen ska stödja 

innehållet i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel och en rationell förskrivning, hög 

nyttjandegrad av hjälpmedel, kostnadseffektiv hantering samt bidra till att minska 

kvalitetsbristkostnader.  

Reglering av över- respektive underskott tar sin utgångspunkt i nettoresultatet inom respektive 

huvudområde. Över- och underskott inom huvudområdet fördelas årligen med utgångspunkt från 

respektive vårdgivares kostnadsandel av den summerade kostnaden.  

Medel för utveckling inom ramen för samarbetsavtalet fastställs i samverkan mellan Ledningsrådet 

för hjälpmedel och Hjälpmedelscentralen inför varje verksamhetsår i samband med budgetarbetet. 

I Specifikation gällande finansiell samverkan inom samarbetsavtal för försörjning av personliga 

hjälpmedel beskrivs kalkylmodellen, principer för reglering av över- och underskott, prissättning, 

prisjustering, fakturering, kreditering, ekonomisk uppföljning samt former för dialog mellan 

vårdgivarna och Hjälpmedelscentralen gällande ekonomiska frågor.  

9. Vårdgivarnas ansvar 
Vårdgivarna ska följa aktuella författningar och standarder inom hälso- och sjukvårdsområdet och 

det medicintekniska området samt Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel. I ansvaret 

ingår att 

• följa gemensamt upprättade rutiner  

• ansvara för förskrivarnas kompetens  

• ansvara för beställning och kostnadsansvar för tolk  

• beställa tjänst i det gemensamma IT-systemet för hjälpmedel (i undantagsfall, då digital beställning 

inte är möjlig, kan beställningar hanteras manuellt)  

• ansvara för att registrera förskrivna hjälpmedel i det gemensamma IT-systemet för hjälpmedel så 

att de är spårbara  

• rapportera brister och risker gällande utförande av tjänster.  

 

Vårdgivarna ska ta ett gemensamt ansvar för självkostnaden genom att 

• när det är möjligt förskriva rekonditionerade produkter  
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• snarast och senast inom fem arbetsdagar, kontrollera att leverans skett enligt beställning  

• kontrollera fakturaunderlag  

• kontrollera patientens registrerade hjälpmedelsinnehav  

• rapportera förkomna hjälpmedel. 

10. Hjälpmedelscentralens uppdrag 
Hjälpmedelscentralen ska följa aktuella författningar och standarder inom hälso- och 

sjukvårdsområdet och det medicintekniska området. Hjälpmedelscentralen ska upphandla varor och 

tjänster enligt lagen om offentlig upphandling och gällande regelverk för Västra Götalandsregionen.  

Hjälpmedelscentralens uppdrag utgående från detta samarbetsavtal framgår av Specifikation 

gällande tjänster inom samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel. 

Hjälpmedelscentralen ska utföra åtagandet på ett etiskt, kvalitativt och ekonomiskt effektivt sätt och 

åtar sig att bedriva verksamhet i enlighet med detta avtal och dess specifikationer. 

Hjälpmedelscentralen är en självständig aktör men får inte företräda vårdgivaren utöver vad som 

framgår av detta samarbetsavtal.  

Om Hjälpmedelscentralen upphandlar underleverantör för utförande av verksamhet enligt 

samarbetsavtalet ansvarar Hjälpmedelscentralen för underleverantörens åtagande såsom för sitt 

eget.  

Hjälpmedelscentralen ska upprätta, hantera och bevara patientjournaler enligt gällande lagar, 

förordningar och föreskrifter.  

Hjälpmedelscentralen ska ha en verksamhetschef enligt 29 § Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

1982:763) som svarar för verksamheten och har det samlade ledningsansvaret. Vid tillsättning och 

byte av verksamhetschef ska godkännande inhämtas från Ledningsrådet för hjälpmedel. 

Hjälpmedelscentralen ska ha tillgång till personal i den omfattning detta samarbetsavtal kräver. I 

verksamheten ska finnas tillgång till legitimerad arbetsterapeut, legitimerad 

fysioterapeut/sjukgymnast, legitimerad logoped och för uppdraget annan nödvändig kompetens. 

Hjälpmedelscentralen ansvarar för att personalen får den utbildning som erfodras för att 

upprätthålla och utveckla kompetens inom uppdraget. 

Hjälpmedelscentralen ska vid marknadsföring avseende åtagandet följa intentionerna i detta avtal. 

Vårdgivarnas roll som uppdragsgivare ska framgå i alla relevanta sammanhang. Hjälpmedelscentralen 

ansvarar för att informera om verksamheten till invånare i Västra Götaland, samverkansparter och 

andra intressenter. 

11.Utvecklingsområden 
Samarbetsavtalet ska möjliggöra en gemensam succesiv utveckling av hjälpmedelsområdet. I arbetet 

med utvärdering av tidigare samarbetsavtal har ett antal utvecklingsfrågor identifierats. Dessa frågor 

ska, tillsammans med nytillkomna utvecklingsområden, finnas dokumenterade på en gemensam 

elektronisk plattform. 
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12 Patientsäkerhet och skada 
Hjälpmedelscentralen och vårdgivarna ska ha ett proaktivt patientsäkerhetsarbete som leder till 

minskad risk för vårdskada hos patienterna. Hjälpmedelscentralen ansvarar för person- och sakskada 

eller annan skada som orsakats genom fel eller försummelse av Hjälpmedelscentralen. 

Hjälpmedelscentralen ska hålla vårdgivaren skadeslös om krav väcks mot vårdgivaren som en följd av 

Hjälpmedelscentralens handlande eller underlåtenhet att handla. Hjälpmedelscentralen ska ha rätt 

att delta i bemötandet av sådant krav. 

Vårdgivarna ska snarast underrätta Hjälpmedelscentralen om krav framställs mot 

Hjälpmedelscentralen som omfattas av föregående stycke och vårdgivarna ska inte utan 

Hjälpmedelscentralens samtycke göra medgivanden eller träffa uppgörelser avseende sådant krav 

om det kan påverka Hjälpmedelscentralens ersättningsskyldighet. Vårdgivarna är därtill skyldiga att 

vidta alla rimliga åtgärder för att begränsa sin skada i händelse av att krav mot vårdgivarna framförs 

som omfattas av Hjälpmedelscentralens ersättningsskyldighet. 

Det åligger Västra Götalandsregionen att teckna och vidmakthålla ansvarsförsäkring och övriga 

erforderliga försäkringar för fullgörandet av uppdraget som täcker de skador som 

Hjälpmedelscentralen är ansvarig för.  

Försäkring som täcker skador enligt patientskadelagen tecknas av vårdgivarna. 

Hjälpmedelscentralen ska tillhandahålla de intyg, utredningar och analyser som Landstingets 

ömsesidiga försäkringsbolag behöver för sin handläggning av patientskadefall. 

Västra Götalandsregionens patientnämnder handlägger ärenden som rör den hälso- och sjukvård 

som Hjälpmedelscentralen svarar för. Hjälpmedelscentralen ska snarast ge nämnderna den 

information som efterfrågas. 

13.IT-stöd 
Vårdgivarna och Hjälpmedelscentralen ska ha IT-system som ger stöd för hjälpmedelsförsörjningen 

och samarbetet. Bland annat struktur och ansvarsfördelning för IT-stöd beskrivs i Specifikation 

gällande IT-stöd inom samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel. Vid avtalsstart är 

specifikationen inte färdigställd, utan är under utveckling. 

Hjälpmedelscentralen ska rapportera relevant och tillförlitlig information om händelser och 

transaktioner till vårdgivaren och tillsammans med vårdgivaren genomföra överenskomna 

uppföljningar.  

Hjälpmedelscentralen ska lämna utbudsinformation till invånartjänsten 1177 Tema hjälpmedel. 

14.Avtalsvård 
Avtalsvård med kontinuerliga uppföljningar både avseende ekonomi och kvalitet ska genomföras. 

Ekonomin ska följas upp årligen och en bredare uppföljning och utvärdering ska göras vart tredje år. 

Ledningsrådet för hjälpmedel ansvarar på uppdrag av den politiska beredningsgruppen för 

uppföljning och värdering av samarbetsavtalet.  
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14.1 Kontinuerliga uppföljningar  
Samarbetsavtalet ska följas upp avseende kvalitet och ekonomi enligt vad som framgår i Specifikation 

gällande tjänster inom samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel respektive 

Specifikation gällande finansiell samverkan inom  samarbetsavtal för försörjning av personliga 

hjälpmedel. Rapportering görs till vårdgivarna via olika delar av samarbetsorganisationen. 

14.2 Utvärdering  
Utvärdering avseende ekonomi och kvalitet ska göras första gången våren 2019 och därefter var 

tredje år, under förutsättning att avtalet inte sagts upp.  

15.Uppsägning och upphörande 
Om överenskommelse om fortsatt samarbete inte kan nås har parterna möjlighet att säga upp 

avtalet senast tolv månader innan avtalstiden löper ut. Den politiska beredningen för 

hjälpmedelsfrågor ansvarar för att bevaka gällande avtalstider och i god tid initiera arbete så att 

beredskap finns inför nytt avtal, oavsett avtalsform. 

Om avtalet inte skriftligen sagts upp förlängs det med tre år i taget. 

I det fall samarbetet kring hjälpmedelsförsörjning mellan huvudmännen upphör ska vårdgivarna och 

Hjälpmedelscentralen samråda kring hantering av hjälpmedelsadministration, teknisk 

dokumentation, patientjournaler, lokaler, utrustning och personal, för att övergången till annan 

utförare ska kunna ske utan avbrott eller brister i verksamheten. Hjälpmedelscentralen är skyldig att 

till vårdgivarna lämna ut sådana uppgifter som är av betydelse, inför och i samband med 

samarbetsavtalets upphörande.  

16.Tvist 
Tvist om tolkning och tillämpning av detta avtal som inte kan lösas inom ramen för 

samarbetsorganisationen enligt punkt 7 i detta avtal, ska avgöras av svensk allmän domstol med 

Göteborgs tingsrätt som första instans. 

 

Detta samarbetsavtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar av vilka vårdgivaren och utföraren 

tagit var sitt. 

 

Ort och datum    Ort och datum 

 
För xxx kommun   För Västra Götalandsregionen 

 

Behörig befattningshavare    Behörig befattningshavare 

 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 
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Allmänt 
Specifikationen anger den finansiella samverkan inom Samarbetsavtalet. 

Specifikationen är webbaserad. Förändring av innehållet i specifikationen kan göras under 

avtalstiden. Beslut om förändring fattas inom samarbetsorganisationen. Respektive avtalspart 

ansvarar för att implementera beslutade förändringar. 

Kalkylmodell 
Kalkylmodellen omfattar hela Hjälpmedelscentralens verksamhet fördelad på fyra huvudområden: 

Produkt personliga hjälpmedel, Tjänst personliga hjälpmedel, Hjälpmedel vid medicinsk behandling 

och Grundutrustning. 

 

Modellens huvudområden beskriver även de delar som inte ingår i samarbetsavtalet, hjälpmedel vid 

medicinsk behandling och grundutrustning, inkluderande relaterande produkter och tjänster. Detta 

för att kunna få en helhetsbild och därmed få ett underlag för bedömning av Hjälpmedelscentralens 

självkostnad. 

För produkter personliga hjälpmedel, oavsett uthyrda eller försålda, tar modellen sin utgångspunkt i 

Hjälpmedelscentralens inköpspris för produkten. Till detta läggs de aktiviteter/tjänster/övriga 

kostnader som är förknippade med produkten/produktgruppen. Detta resulterar i ett utpris till 

vårdgivaren som uttrycks som funktionshyra eller försäljningspris. 

För tjänster tar kalkylmodellen sin utgångspunkt i tjänstens timkostnad. Till detta läggs de 

aktiviteter/tjänster/övriga kostnader som är förknippade med tjänsten. Detta resulterar i ett utpris 

till vårdgivaren som uttrycks som timpris eller fast pris. 

Hjälpmedel vid medicinsk behandling och grundutrustning behandlas väsentligen på samma sätt som 

angivits för personliga hjälpmedel. För att kunna särredovisas i förhållande till samarbetsavtalet 

förses transaktionerna inom detta område med särskild markering. 



 

2 
 

På varje beskrivet huvudområde eller på valfri nivå inom detta redovisas det ekonomiska resultatet 

genom att ställa intäkter mot kostnader och därmed få fram ett nettoresultat. 

Prissättning  
Prissättning görs årligen i budgetprocessen och bygger på kalkylmodellens resultat. Ledningsrådet för 

hjälpmedel och Hjälpmedelscentralen samarbetar kring prissättningen. Samarbetsorganisationen 

följer upp och initierar en utveckling av prissättning. 

Produkter med funktionshyra 
I funktionshyra ingår kostnader för 

• funktionsduglig produkt 

• logistik 

• montering/installation 

• ankomst/leveranskontroll 

• förebyggande och avhjälpande underhåll 

• rekonditionering 

• biträde vid utredning av medicinteknisk avvikelse 

• återtag och utrangering 

• restvärde för personligt förskrivna förkomna hjälpmedel 

• Hjälpmedelscentralens administration inklusive kundtjänst 

• utbildning inom basutbud 

• vårdgivarnas samordningsfunktion 

• IT-stöd, inklusive support.  

Vårdgivaren ersätter Hjälpmedelscentralen med funktionshyra per levererat hjälpmedel. 

Hjälpmedelscentralen fakturerar vårdgivaren från den dag förskrivet hjälpmedel levererats till patient 

eller förskrivande enhet. Funktionshyran upphör tre dagar efter det att hjälpmedlet är avbeställt via 

hämtorder i IT-systemet. 

Samarbetsavtalets produkter med funktionshyra prissätts utifrån dygnshyra utryckt i månadshyra (ex 

är hjälpmedlet uthyrt 15 dagar så utgår månadshyra/30*15). 

Prissättningen utgår från de i samarbetsavtalet ingående produkterna som är indelade i 

funktionsgrupper (cirka 100). Som grundregel utgörs en funktionsgrupp av hjälpmedel med likartade 

funktioner och inköpspriser. Artiklarna inom respektive funktionsgrupp får samma hyrespris baserat 

på snittet av funktionsgruppens alla kostnader. I vissa funktionsgrupper kan förekomma stor 

avvikelse i inköpspris, övriga kostnader eller funktioner. 

När nya produkter kommer in i sortiment frångås prissättningsprincipen inom funktionsgruppen. 

Syftet är att öka återanvändning av fullt funktionsdugliga hjälpmedel och motverka en för tidig 

utrangering av dessa hjälpmedel. Nya hjälpmedel får en 10 % högre funktionshyra och äldre 

hjälpmedel får motsvarande lägre funktionshyra, vilket innebär 20 % skillnad mellan nytt och 

begagnat sortiment.  

Hjälpmedel utanför sortiment prissätts med funktionshyra per månad motsvarande 6 % av 

produktens inköpspris. 

Hyresprodukter som inte är individmärkta (tillbehör eller reservdelar) och som inte ingår i 

standardkonfigurationen av ett huvudhjälpmedel prissätts med funktionshyra per månad 

motsvarande 4 % av produktens inköpspris. 
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Köpprodukter 

Vårdgivaren ersätter Hjälpmedelscentralen vid fullgjord leverans. 

Köpprodukter (huvudhjälpmedel, tillbehör och reservdelar) debiteras med påslag på 12,8 % på 

Hjälpmedelscentralens gällande inköpspris. 

Reklamationer 
Hjälpmedelscentralen ersätter köphjälpmedel inom detta samarbetsavtal om varan är trasig eller 

skadad vid leverans. Detta ingår i försäljningspriset. 

Utanför sortiment 

För hjälpmedel utanför ordinarie sortiment ska funktionshyra eller försäljningspris överenskommas 

med vårdgivaren.  

Tjänster 
Tjänster som inte ingår i funktionshyra debiteras med 553 kr per timma. Enbart aktiv tid debiteras, 

d.v.s. inte restid eller dylikt. 

Konsultation 

Vårdgivaren debiteras 553 kr per timme, oavsett hur många av hjälpmedelscentralens personal (och 

eventuellt hjälpmedelsleverantör) som medverkar. 

Utbildning 

Annonserade utbildningar avseende basutbud finansieras via funktionshyran. Vårdgivaren debiteras 

en avgift om anmälda deltagare uteblir eller vid sent återbud. 

Annonserade utbildningar avseende tilläggsutbud prissätts av Hjälpmedelscentralen vid varje tillfälle. 

Uppdragsutbildning debiteras med 553 kr/timme per medverkande personal från 

Hjälpmedelscentralen, samt eventuella kostnader för extern lokal, förtäring och material. 

Montering/demontering 
Vårdgivare kan beställa montering och demontering för produkter där det inte ingår i funktionshyran 

och debiteras då 553 kr per timme. 

Vårdgivaren debiteras 553 kr per timme, oavsett hur många av hjälpmedelscentralens personal (och 

eventuellt hjälpmedelsleverantör) som medverkar. 

Specialanpassning 

Hjälpmedelscentralen debiterar för materialkostnad samt arbetskostnad med timpris för tjänster, 

553 kr per timme. 

Akut avhjälpande underhåll under normal arbetstid 
Debiteras 553*2=1106 kr/timma. 

Jourreparationer på sängar och lyftar 
Debiteras 553*2,8=1548 kr/timma, under storhelg debiteras 553*3,1=1714 kr/timma. 

Flytt av säng 
Debiteras med fasta avgifter oavsett hur lång tid uppdraget pågår eller hur långt sängen ska flyttas. 

Säng som flyttas inom samma fastighet debiteras med 553 kr per uppdrag. 

Säng som flyttas inom samma geografiska område, t ex inom Sjuhäradsbygden, debiteras med 553 kr 

X 1,2 = 664 kr per uppdrag. 
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Flyttning av säng mellan geografiska områden, t ex från Göteborgsområdet till Skaraborg, genomförs 

endast i de fall sängen är specialanpassad. Debitering för sådan flytt är 553 kr X 2 =1106 kr per 

uppdrag. I övriga fall ska hämtorder läggas på befintlig säng och ny beställning göras till den nya 

adressen. 

Akut leverans 
Debiteras med 600 kr per tillfälle. 

Avgifter  
Uteblivande från utbildning  
Vårdgivaren debiteras om deltagare uteblivit från utbildning enligt basutbud eller anmält återbud 

efter sista anmälningsdag. 

Bomkörning 
Leverans eller hämtning kan inte utföras p.g.a. att ingen finns på plats för att ta emot/återlämna 

hjälpmedlet. Den beställande enheten debiteras 600 kr per tillfälle. 

Buffertförråd 

Prissättningen av buffertförråd baseras på självkostnad utifrån de 3 kostnadskomponenterna; 

kostnad för hantering, lagervärde och omsättningshastighet. De 3 komponenterna viktas utifrån hur 

de var för sig bidrar till den totala kostnaden för buffertförråden och ger kostnadsindex för 

respektive förråd. Kostnadsindex ligger till grund för prissättningsnivån med bestämd månadskostnad 

i fem nivåer (stort, mellan, litet, mini samt administration). 

Kostnaden debiteras vårdgivaren, med undantag för sjukhusen vars förråd hanteras via 

samarbetsavtalets produkter. Kostnaderna för sjukhusens buffertförråd fördelas på 

funktionsgrupperna Rullstolar (90 %) och övriga artiklar (10 %). 

Restvärde 
Ett individmärkt hyreshjälpmedels restvärde är Hjälpmedelscentralens anskaffningspris (inköpspris) 

exklusive moms, minus avskrivning utifrån hjälpmedlets beräknade livslängd.  

Ex. Rullstol med anskaffningspris 6000 kr med beräknad livslängd på 10 år har en månatlig 

avskrivning på 50 kr. Om rullstolen registreras som förkommen så har den efter 2 år och 3 månader 

ett restvärde på 4650 kr. 

Ej individmärkt hyreshjälpmedels restvärde är 50 % av anskaffningspriset. 

Restvärde gäller vid 

• förkommet hjälpmedel registrerat på patient eller buffertförråd 

• onormalt slitage 

• produkter som inte längre är förskrivningsbara 

• hyreshjälpmedel utanför sortiment som återlämnas innan avskrivningstiden är slut 

• när specialanpassade hjälpmedel som inte går att återställa återlämnas innan avskrivningstiden 

är slut. 

Förkommet hjälpmedel registrerat på patient 
Kostnader för restvärde för produkter med funktionshyra inkluderas i kalkylmodellen. 

F-märkta förkomna hjälpmedel har inget restvärde. 
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Förkommet hjälpmedel i Buffertförråd 
Restvärdet debiteras buffertförrådsansvarig vårdgivare i samband med inventering.  

Fakturering görs samlat för året på januari månads faktura. 

Ersättning vid skada utöver normal förslitning 
Avhjälpande underhåll eller akut avhjälpande underhåll av hjälpmedel som är skadat utöver normal 

förslitning kan tilläggsdebiteras. Tekniker och ansvarig förskrivare och/eller kostnadsansvarig ska 

gemensamt bedöma om det rör sig om skada utöver normal förslitning. 

Fakturering och kreditering 
Fakturering omfattar de tjänster som beskrivs i Specifikation gällande tjänster inom samarbetsavtal 

för försörjning av personliga hjälpmedel. Fakturering sker månadsvis med 30 dagars betalningstid 

från fakturans ankomstdag. Fakturaunderlag per kalendermånad ska finnas i Vårdgivarnas IT-system 

och vara i Excelformat. Underlaget ska innehålla de uppgifter som behövs för kontroll och för attest.  

Debiteringsanspråk från Hjälpmedelscentralen kan göras maximalt 90 dagar bakåt efter fullgjord 

leverans. 

Krediteringsanspråk kan göras maximalt 90 dagar från fakturadatum. 

Moms 

Moms debiteras för varor och tjänster till vårdgivare som inte tillhör Västra Götalandsregionen. 

Moms ska inte debiteras för hälso- och sjukvårdstjänster. Läs mer  

Prisjustering 
I prisjustering innefattas alla prisförändringar på tjänster, avgifter eller produkter (funktions-

hyra/köp) till vårdgivare inom samarbetsavtalet. Hjälpmedelscentralen eller vårdgivarna initierar 

behov via blankett till samordningsfunktionen. 

Huvudprincipen är att beslut tas så att prisjusteringar kan träda i kraft 1 januari respektive 1 juli. 

Kostnadsökningar eller intäktsbortfall som identifieras mellan uppföljningar av självkostnadskalkylen 

ska i möjligaste mån hanteras genom justeringspott. 

Ekonomisk uppföljning 
Hjälpmedelscentralen lämnar ekonomiska rapporter och underlag som hanteras inom 

samarbetsorganisationen enligt beslutat årshjul inom Samarbetsavtalet.  

 

Aktivitet Jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

Årsrapport/bokslut 
föregående år 

X                       

Månadsrapport  X X X X X     X X X X X 

Delårsrapport       X         X       

Budget och 
verksamhetsplan HMC 

                  X     

Kontroll självkostnad, 
underlag för pris-
justering 

      X           X     

Uppföljningsrapport, 
förkomna hjälpmedel 

X   X   X   X   

 

https://www.vero.fi/sv-FI/Detaljerade_skatteanvisningar/Skatteforvaltningens_anvisningar/2010/Momsbeskattning_av_halso_och__sjukvard(12757)
http://www.vgregion.se/upload/Hj%c3%a4lpmedel/Guiden%202010-2015/Prisjusteringsblankett%20160331.docx
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Vårdgivarna har möjlighet att vid behov hämta rapporter ur Websesam och Crystal Reports för den 

egna verksamheten. 
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Allmänt 
Specifikationen anger hur samarbete och styrning hanteras inom samarbetsorganisationen. 

Specifikationen är webbaserad. Förändring av innehållet i specifikationen kan göras under 

avtalstiden. Beslut om förändring fattas inom samarbetsorganisationen. Respektive avtalspart 

ansvarar för att implementera beslutade förändringar. 

Vårdgivarnas inflytande och medverkan inom ramen för detta samarbetsavtal säkerställs i 

samarbetsorganisationen. Samarbetsorganisationen ska eftersträva att alla vårdgivare oavsett 

driftsform medverkar i samarbetsorganisationen. Samarbetsavtalet ställer krav på strukturerade 

arbetsformer på såväl politisk- som tjänstemannanivå. För att säkerställa detta behövs tydliga 

uppdrag och befogenheter och effektiva handläggningsprocesser.  

Politisk samarbetsorganisation 

Det politiska samrådsorganet mellan VästKom och Västra Götalandsregionen (SRO) 
Det övergripande politiska ansvaret för Hjälpmedelsfrågorna åvilar SRO, som leder och utvecklar 

samverkan inom bland annat hjälpmedelsområdet i Västra Götaland, på uppdrag av Västra 

Götalandsregionen och Västra Götalands kommuner.  

SRO är ett organ för övergripande politisk samverkan för gemensamma välfärdsfrågor varav 

hjälpmedel är ett område. SRO fastställer uppdragshandling till den politiska beredningen för 

hjälpmedelsfrågor. 

För kommunerna i Västra Götaland ingår ordförande från de fyra kommunalförbunden. Västra 

Götalandsregionen representeras av ordförande och vice ordförande i Regionstyrelsen samt Hälso- 

och sjukvårdsstyrelsen. 

Politisk beredningsgrupp för hjälpmedelsfrågor 
För samråd och samverkan om hjälpmedelsförsörjningen finns en politisk beredningsgrupp. 
Beredningsgruppen, som utgör ett avtalsbundet samråd, arbetar på uppdrag av Västra 
Götalandsregionen och de 49 kommunerna och rapporterar till det politiska samrådsorganet, 
SRO.  

 

Uppdragsbeskrivning  

• Främja samverkan mellan VGR och länets kommuner inom hjälpmedelsområdet 

• Bevaka att strategiska samverkansfrågor för gemensamma IT-system tas omhand 
inom ramen för SITIV (Styrgrupp IT i Väst) 

• Fatta beslut om principiella förändringar inom ramen för uppdraget till 
servicenämnden  

• Fatta beslut om principiella ekonomifrågor 

• Ge rekommendationer till servicenämnden gällande fördelning av årligt över- eller 
underskott1 

• Ge rekommendationer till fortsatta samarbetsformer inom hjälpmedelsområdet 
mellan VGR och länets kommuner samt säkerställa att samarbetet följs upp 

• Ge rekommendation om principiella förändringar av Handbok för förskrivning av 
personliga hjälpmedel 

• Ge rekommendation om principiella frågor rörande tolkning och tillämpning av 
Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel 
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• Nominera investeringsbehov för verksamheten inom Samarbetsavtalet till VGRs 
investeringsprocess2 

Sammansättning  
Kommunerna företräds av en representant vardera från de fyra kommunalförbunden samt 
en representant från Göteborgs stad. VGR företräds av fem representanter, där två 
ledamöter utses av hälso- och sjukvårdsstyrelsen, en ledamot av ägarutskottet, en ledamot 
av hälso- och sjukvårdsnämnderna samt en ledamot av servicenämnden.  

Arbetsformer  
Ordförandeskapet i beredningsgruppen ska innehas av kommunerna och Västra 
Götalandsregionen ska utse vice ordförande.  
 
Beredning av ärenden till beredningsgruppens sammanträden ska ske av en grupp bestående 
av två tjänstemän, en från respektive part. Gruppen ska i möjligaste mån lägga fram förslag 
till beslut.  
 
Alla beslut i den politiska beredningsgruppen ska ske i enighet. Om enighet inte kan uppnås i 
en fråga ska ärendet återremitteras för förnyad beredning eller avföras.  
 
Beredningsgruppen ska upprätta minnesanteckningar vid sammanträdet. 
Minnesanteckningarna skall undertecknas av ordföranden och en ledamot från den andra 
parten. Det administrativa stödet till den politiska beredningsgruppen ska årligen växla 
mellan parterna. 

Mötesfrekvens  
Beredningsgruppen ska ha sammanträde minst fyra gånger varje år. Ordföranden kan kalla 
till ytterligare sammanträde när behov finns.  
 

Kansliresurser  
Beredningsgruppen har inga egna kansliresurser utan ges administrativt stöd från VästKom 
respektive Koncernstab hälso- och sjukvård.  

 

Kommunikation  
Deltagarna i beredningsgruppen ansvarar för information till sina respektive huvudmän om 
gruppens arbete. Västra Götalandsregionen och respektive kommun har var för sig ansvaret 
för den interna informationen om aktuella samverkanslösningar.  
 

Uppföljning  

Arbetet i beredningsgruppen ska årligen följas genom rapport till samrådsorganet.  
 

Tjänstemännens samarbetsorganisation  

Ledningsrådet för hjälpmedel  
Ledningsrådet ansvarar för strategisk ledning inom förskrivning och försörjning av hjälpmedel. 

Ledningsrådet är också forum för informationsutbyte mellan vårdgivarna och Hjälpmedelscentralen 

samt omvärldsbevakning inom hjälpmedelsområdet.  
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Uppdragsbeskrivning 

• Ansvara för att tolka, utveckla och följa upp samarbetsavtalet för försörjning av 
personliga hjälpmedel, inom vårdgivarnas verksamheter och med 
Hjälpmedelscentralen. 

• Hantera och prioritera frågeställningar utifrån hjälpmedelsområdet.  

• Säkerställa användandet av IT-stöd i hjälpmedelsprocessen. 

• Hantera principiella och strategiska frågor gällande Handbok för förskrivning av 
personliga hjälpmedel. 

• Omvärldsbevakning inom hjälpmedelsområdet. 

• Ge uppdrag till personer eller grupper inom samarbetsorganisationen. 

• Ge strategisk vägledning till beredningsgrupperna 

• Utse ordförande i de tre permanenta beredningsgrupperna. 
 

Mandat 

• Fatta beslut om förändring av innehållet i tjänsterna på momentnivå. 

• Fatta beslut om permanent förändring av representationen i Hjälpmedelsforum. 

• Fatta beslut alternativt ta fram förslag och beslutsunderlag gällande användning och 
utveckling av IT-stöd. 

• Fatta beslut om alternativt ta fram förslag och beslutsunderlag i strategiska och 
principiella frågor gällande Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel. 

• Ge rekommendationer till vårdgivarna i hjälpmedelsfrågor. 

• Ta fram förslag och beslutsunderlag till regiondirektören om prissättning3. 

• Ta fram förslag och beslutsunderlag till den politiska beredningsgruppen. 

 

Arbetsorganisation  
Ledningsrådet består av tjänstemän från VGR och VGK. 

Representanter  Antal Utses av 

Ordförande   1 Kommunerna via VästKom 

Vice ordförande  1 VGR via Koncernstaben för  

    Hälso- och sjukvård 

Kommunerna i VG  5 Kommunalförbunden och  

    Göteborgs stad 

VGR (öppen- och slutenvård)  5 VGR genom Koncern- 

ledning Hälso- och sjukvård 

   

Hjälpmedelscentralen deltar vid överenskomna punkter vid varje möte. 

Samordningsfunktionenen deltar som sekreterare. 

Arbetsformer 

• Ordförandeskapet under avtalsperioden ligger på VGK och vice ordförande på VGR. 
Ordförande och vice ordförande utgör presidium och ansvarar för att stödja 
samordningsfunktionen i det operativa arbetet.  

• Ledningsrådet för hjälpmedel sammanträder sex gånger per år.  

• Ordförande kan kalla till ytterligare möten vid behov.  
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• Alla beslut ska ske i enighet. Om enighet inte kan uppnås i en fråga ska ärendet 
återremitteras för förnyad beredning eller avföras. Beslut kan fattas när minst 
hälften av de utsedda representanterna från VGR respektive VGK närvarar eller på 
annat sätt inför mötet deltagit i avgörandet. 

• Mötesanteckningar ska föras och rekommendationer samt beslutsunderlag ska 
dokumenteras. All dokumentation ska finnas tillgänglig för representanterna på en 
gemensam plattform samt förvaras hos samordningsfunktionen. 
 

Kommunikation  
Representanterna i ledningsrådet för hjälpmedel ansvarar för att inhämta synpunkter och informera 

utifrån representationsansvaret.  

 

Beredningsgrupper 
Beredningsgrupperna får uppdrag och strategisk vägledning från Ledningsrådet för hjälpmedel. 

Beredningsgruppernas uppdrag är att bereda frågor inom respektive ansvarsområde och ta fram 

förslag, rekommendationer och beslutsunderlag till Ledningsrådet för hjälpmedel. 

Det finns tre fasta beredningsgrupper; 

Beredningsgrupp Handbok & Sortiment. Ansvarar för beredning, uppföljning och revidering av 
riktlinjer och produktanvisningar i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel.  
Beredningsgruppen hanterar sortimentsfrågor, i samverkan med Hjälpmedelscentralen, enligt 
överenskommen process för sortimentsarbete.  

Beredningsgrupp Avtal & Utveckling. Ansvarar för beredning, uppföljning och utveckling av 
samarbetsavtalet. Uppdraget omfattar beredning av strategiskt ekonomiska frågor, prioriteringar 
och utvecklingsuppdrag. 

Beredningsgrupp IT-stöd. Hantera frågor kring utveckling och anpassning gällande användningen 
av IT-stödet.  

 

Gemensamt uppdrag  

• Bereda frågor inom respektive ansvarsområde och ta fram förslag, rekommendationer och 

beslutsunderlag till Ledningsrådet för hjälpmedel. 

• Verka för evidensbaserad hjälpmedelsförskrivning. 

• Verka för en likvärdig grundsyn på hjälpmedelsförsörjningen. 

• Följa och bidra till utveckling inom området. 

• Vid behov involvera Hjälpmedelsforum, när så behövs, för att få förankring och perspektiv i 

frågor. 

Mandat 

• Fatta beslut i sortimentsfrågor och om redaktionella ändringar i Handbok för förskrivning av 

personliga hjälpmedel.  

• Fatta beslut om förändringar gällande utförandet av momenten i tjänsterna 

• Fatta beslut om anpassning gällande IT-stöd upp till 50 000 kr.  

• Ta fram förslag och beslutsunderlag till Ledningsrådet för hjälpmedel. 



 

5 
 

Arbetsorganisation  

Beredningsgruppen består av representanter för kommunerna i Västra Götaland och Västra 
Götalandsregionens förvaltningar. 

Representanter  Antal Utses av 

Kommunerna i VG  5 Kommunalförbunden och  

    Göteborgs stad genom  

    VästKom 

VGR   5 VGR via Koncernledning 

    Hälso- och sjukvård 

Hjälpmedelscentralen  1 Regionservice 

 

Samordningsfunktionen deltar i samtliga beredningsgrupper. 

Arbetsformer 

• Beredningsgruppen får uppdrag och strategisk vägledning från Ledningsrådet för 
hjälpmedel. 

• Beredningsgruppen sammanträder utifrån behov, sex till åtta gånger per år. 

• Mötesanteckningar ska föras och rekommendationer samt beslutsunderlag ska 
dokumenteras. All dokumentation ska finnas tillgänglig för representanterna på en 
gemensam plattform samt förvaras hos samordningsfunktionen. 

• Ledningsrådet utser ordförande. 

• Ordförande rapporterar till Ledningsrådet för hjälpmedel. 

 

Kommunikation  

Representanterna i beredningsgruppen ansvarar för att inhämta synpunkter och informera utifrån 
representationsansvaret.  

Nomineringsprocess 
Samordningsfunktionen för hjälpmedelssamverkan initierar till respektive ansvarig att utse 
representant till beredningsgruppen. 

Vid avslut av uppdrag som representant 
Representant aviserar till samordningsfunktionen och sin uppdragsgivare att hen avser att avsluta sitt 
uppdrag.  

 

Hjälpmedelsforum 

Hjälpmedelsforum utgör ett forum för dialog och informationsutbyte avseende förskrivning och 

försörjning av hjälpmedel. Genom information och kommunikation ges förutsättningar för en 

likvärdig grundsyn på förskrivning och försörjning för patienter i Västra Götaland. 

 

Uppdragsbeskrivning 
Hjälpmedelsforums representanter ska: 

• Verka för gemensamma och samordnade arbetssätt inom hjälpmedelsområdet. 
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• Ansvara för kommunikation och dialog avseende tillämpning av 
rekommendationer från beredningsgrupperna och Ledningsrådet för 
hjälpmedel. 

• Föra in relevanta frågor som aktualiserats i respektive organisation. 

• Sprida information och förankra de frågor som hanterats i Hjälpmedelsforum 

 

Arbetsorganisation  
Hjälpmedelsforum består av representanter från kommunerna i Västra Götaland, Västra 

Götalandsregionens förvaltningar och Hjälpmedelscentralen. Vid särskilda behov kan 

representationen ändras, exempelvis kan en stor kommun erbjudas två platser. Ledningsrådet för 

hjälpmedel beslutar om eventuell förändring. 

 

Representanter  Antal  

Kommunerna i VG  53 (fem från Göteborgs Stad)  

VGR: 

Primärvård, offentlig  5 

Primärvård, privat   5 

Primärvårdens hjälpmedelsenhet 1 

Habilitering & Hälsa  2 

Länssjukvård   8 

Hjälpmedelscentralen  1 

  

Arbetsformer  

• Hjälpmedelsforum har möte två till tre gånger per år, med inriktning på frågor där 
dialog är viktig. Kallelse med dagordning skickas ut senast två veckor innan möte. 

• Anmälan till möte ska göras enligt information på avsedd webbplats.  

• Samordningsfunktionen är ordförande och sekreterare.  

• Mötesanteckningar ska föras, skickas till representanterna samt finnas publicerade 
på avsedd webbplats. 

• Mötesanteckningar och övriga dokument ska finnas tillgänglig för representanterna 
på en gemensam plattform samt förvaras hos samordningsfunktionen. 

• Aktuell information förmedlas elektroniskt mellan mötena till representanterna, för vidare 

spridning till berörd enhet/verksamhet. 

 

Kommunikation  
Representanterna i Hjälpmedelsforum ska säkerställa att information sprids inom de organisationer 

de representerar på forumet. 

Nomineringsprocess 
Samordningsfunktionen för hjälpmedelssamverkan initierar till respektive vårdgivare att utse 

representant till Hjälpmedelsforum. Representanter bör ha god kunskap om hjälpmedel. 
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Vid avslut av uppdrag som representant 
Representant aviserar till samordningsfunktionen och sin uppdragsgivare att hen avser att avsluta sitt 

uppdrag.  

 

Samordningsfunktion 
Utvecklingsledare med expertkunskap inom hjälpmedelsområdet ska inom samordningsfunktionen 

samordna hjälpmedelsfrågor på uppdrag av huvudmännen genom Ledningsrådet för hjälpmedel. 

Samordningsfunktionen organiseras inom Västra Götalandsregionens Koncernstab Hälso- och 

sjukvård. 

Uppdragsbeskrivning 

• Samordna agenda och vara sekreterare vid Ledningsrådet för hjälpmedel. 

• Rapportera till Ledningsrådet för hjälpmedel från beredningsgrupperna. 

• Bevaka och föreslå strategiska/taktiska frågor avseende förskrivning och försörjning 
till Ledningsrådet för hjälpmedel. 

• Samordna och planera beredningsgruppernas arbete som ordförande eller 
tillsammans med ordförande. 

• Samordna beredning, uppföljning och revidering av riktlinjer och 
produktanvisningar i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel. 

• Vara ordförande och sekreterare och ansvara för dagordningen i 
Hjälpmedelsforum. 

• Sammanställa uppföljningsrapporter och rapportera resultat till 
samverkansorganisationen. 

• Samarbeta med vårdgivare, hjälpmedelscentral, brukarorganisationerna, 
sektorsråd och Ledningsgrupp för läkemedelsnära produkter. 

• Samarbeta med Hjälpmedelscentralen i löpande frågor. 

• Företräda vårdgivarna vid samarbete med Hjälpmedelscentralen. 

• Informera om övergripande frågor via webbplatsen Hjälpmedel i Västra Götaland 
och nyhetsbrev. Vid behov upprätta kommunikationsplan. 

• Vara redaktör och informationsansvarig för webbplats. 
 

Arbetsorganisation  
Samordningsfunktionen organiseras inom Västra Götalandsregionens Koncernstab hälso- och 

sjukvård.  



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

SPECIFIKATION GÄLLANDE TJÄNSTER 

 inom samarbetsavtal för försörjning av personliga 
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Allmänt 
Specifikationen anger vilka tjänster som ska utföras och beskriver hur tjänsterna ska utföras. 

Specifikationen är webbaserad. Förändring av innehållet i specifikationen kan göras under 

avtalstiden. Beslut om förändring fattas inom samarbetsorganisationen. Respektive avtalspart 

ansvarar för att implementera beslutade förändringar. 

Tjänsterna omfattar 

• Anpassning 

• Avhjälpande underhåll 

• Expertkunskap och konsultation 

• Fakturering 

• Förebyggande underhåll 

• Hantering av medicintekniska avvikelser 

• Leverans/hämtning  

• Montering/demontering 

• Rekonditionering 

• Sortiment 

• Specialanpassning 

• Statistik och analys gällande i avtalet ingående tjänster  

Moment  
Momenten utgör en fördjupad beskrivning av tjänsterna. Momenten kompletteras i den 

webbaserade versionen med beskrivningar av arbetssätt 

Nr Moment 
 Anpassning   

1 Hjälpmedelscentralen ska anpassa hjälpmedel enligt förskrivarens anvisning. 

2 Anpassning av produkt ska göras i Hjälpmedelscentralens lokaler. Om detta inte är möjligt 
ska anpassning utföras i den miljö där patienten vistas alternativt hämtas/lämnas av 
Hjälpmedelscentralen. 

 Avhjälpande underhåll    
3 Avhjälpande underhåll ska göras efter beställning från patient eller förskrivare. 

4 Enklast möjliga ersättningsprodukt utifrån patientens behov ska kunna erbjudas vid 
avhjälpande underhåll. 

5 Hjälpmedelscentralen ska föra teknisk dokumentation vid avhjälpande underhåll. 

6 Hjälpmedelscentralen ska tillhandahålla jourreparationer av personligt förskrivna sängar 
och personlyftar utanför ordinarie arbetstid. 

 Expertstöd och konsultation 
7 Expertstöd kring produkter omfattar information, konsultation, utbildning, visning av 

aktuellt sortiment, utvecklingsarbete samt anpassning och specialanpassning. 
Expertstödets kompetens ska innefatta fördjupad och aktuell kunskap samt erfarenhet 
inom samtliga produktområden som ingår i samarbetsavtalet. Expertstödet ska ha ett 
konsultativt arbetssätt och ge råd och förslag till förskrivare. 
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8 Hjälpmedelscentralen ska fortlöpande bevaka, följa och anpassa sig till den 
forskning/utveckling som görs inom samtliga produktområden som omfattas av 
samarbetsavtalet. Hjälpmedelscentralen bör delta i projekt och forskning inom 
hjälpmedelsområdet och i utredningsarbetet i samband med införande av nya produkter. 

9 Vid konsultation ska den kompetens som krävs medverka, t ex såväl 
hjälpmedelskonsulent som tekniker.  

10 Konsultation ska göras i Hjälpmedelscentralens lokaler, vårdgivarens lokaler eller i den 
miljö där patienten vistas. 

11 Hjälpmedelscentralen ska visa och erbjuda utbildning gällande aktuellt sortiment. 

12 Information ska fortlöpande lämnas till vårdgivarna vid förändring av sortimentet. 

13 Hjälpmedelscentralen ska erbjuda utbildning som tillgodoser förskrivares behov av 
fördjupad kompetens kring hjälpmedelsprodukter kopplat till olika funktionsnedsättningar 
och förskrivning av hjälpmedel. 

14 Utbildningsutbud gällande annonserade utbildningar ska planeras i samverkan med 
Hjälpmedelsforum. 

 Fakturering 
15 Fakturering ska göras månadsvis. 

16 Fakturaunderlag per kalendermånad ska finnas i vårdgivarnas IT-system och vara i 
Excelformat. Underlaget ska innehålla de uppgifter som behövs för kontroll och för attest. 
Fakturaunderlag ska även kunna fås som PDF fil och pappersunderlag. Samarbetsavtalet 
ska möjliggöra förtroendeförskrivning i enlighet med handboken. Fakturor på hjälpmedel 
som förtroendeförskrivs ska styras till rätt betalare. 

 Förebyggande underhåll 
17 Förebyggande underhåll ska utföras på hjälpmedel med den periodicitet och efter de 

kontrollscheman/motsvarande som anges i tillverkarens anvisning eller enligt gällande 
krav från myndigheter och vid varje tidpunkt aktuella standarder. 

18 Hjälpmedelscentralen ska föra teknisk dokumentation vid förebyggande underhåll. 

 Hantering av medicintekniska avvikelser 
19 Teknisk dokumentation ska vid förfrågan göras tillgänglig för vårdgivarna. 

 Leverans Hämtning av förskrivna hjälpmedel 
20 Samtliga hjälpmedel med funktionshyra ska vara märkta med individnummer på varje 

enskilt hjälpmedel så att de är spårbara på individnivå. 

21 I de fall förskrivaren bedömer att patients behov inte täcks av hjälpmedel inom 
upphandlat sortiment ska Hjälpmedelscentralen kunna erbjuda produkter utanför 
sortiment. 

22 Hjälpmedelscentralen ska upprätthålla kompetens och kunskap kring produkter utanför 
avtalat sortiment samt aktivt följa den tekniska utvecklingen inom hjälpmedelsområdet. 

23 Hjälpmedelscentralen ska ge förskrivande enheter möjlighet att ha hjälpmedel i lokala 
buffertförråd där det ska finnas ett varierat sortiment av hjälpmedel utifrån 
verksamhetens behov. 

24 Sortimentet i lokala buffertförråd, dess volym, uppackning i förråd och leveransdag ska 
överenskommas mellan Hjälpmedelscentralen och respektive vårdgivare. 

25 Hjälpmedelscentralen ska hantera automatisk påfyllnad till lokala buffertförråd. 

26 Hjälpmedelscentralen och respektive vårdgivare ska i samverkan minst en gång årligen 
följa upp att lokala buffertförråd bedrivs kostnadseffektivt utifrån verksamhetens behov. 
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27 Hjälpmedelscentralen ska leverera hjälpmedel till vid beställning angiven adress, det vill 
säga till förskrivande enhet eller till patients vistelseadress, inom Västra Götalands län. 

28 Vid leverans till patients vistelseadress ska tidpunkt för leverans överenskommas mellan 
Hjälpmedelscentralen och patienten. 

29 Vid behov ska Hjälpmedelscentralen efter beställning utföra akuta leveranser av 
förskrivna hjälpmedel. 

30 Hjälpmedelscentralen ska efter registrerad hämtorder hämta hjälpmedel från angiven 
adress inom Västra Götalands geografiska gränser. 

31 Hjälpmedelscentralen ska lämna återlämningskvitto vid hämtning hos patient. 

 Montering/demontering 
32 Hjälpmedelscentralen ska efter beställning montera/installera/demontera hjälpmedel i 

patients bostad. 

33 Hjälpmedelscentralen ska utföra funktionskontroll enligt tillverkarens anvisningar av 
hjälpmedlet vid montering/installation. 

 Rekonditionering  
34 Hjälpmedelscentralen ska verka för återanvändning av returnerade produkter i den mån 

det går att förena med miljö-, säkerhets- och kvalitetskrav. 

35 Rekonditionering ska utföras enligt tillverkarens instruktioner och med delar/material 
som uppfyller tillverkarens specifikationer. 

 Sortiment   
36  A-sortiment är produkter med hög förskrivningsvolym, hög förskrivningsfrekvens 

och/eller behov av snabb leverans. B-sortiment är produkter med en lägre 
förskrivningsfrekvens och/eller mindre förskrivningsvolym. 

37 Övrigt sortiment är de produkter som inte ryms inom A och B sortiment. 

38 Hjälpmedelscentralen ska tillse att de hjälpmedel som finns i avtalat sortiment för 
förskrivning finns tillgängliga i vårdgivarnas gemensamma IT-system med produkt- och 
artikelinformation, prisuppgift, bilder och bruksanvisning för såväl huvudhjälpmedel som 
tillbehör. 

39 Hjälpmedelscentralen ska kontrollera att förskrivningsbara hjälpmedel i sortiment finns i 
nationella hjälpmedelsdatabasen. 

 Specialanpassning 
40 Hjälpmedelscentralen ska tillsammans med förskrivaren bedöma möjligheten att göra 

specialanpassning i relation till andra lösningar och effektuera specialanpassningen. 

41 Hjälpmedelscentralen ska specialanpassa hjälpmedel enligt förskrivares anvisning. Vid 
specialanpassning svarar Hjälpmedelscentralen för att aktuella författningar följs och 
teknisk dokumentation. 

42 Hjälpmedelscentralen ska verka för att möjliggöra kombinationer av olika tillverkares 
produkter för att minska antalet specialanpassningar. 

43 Hjälpmedelscentralen ska vid förfrågan från förskrivare lämna preliminärt kostnadsförslag 
på omfattning beräknat pris för specialanpassning respektive anpassning inom CE-
märkning. 

 Statistik och Analys 
44 Hjälpmedelscentralen ska lämna statistiksammanställningar i digital form efter 

framställan eller minst fyra gånger per år, enligt plan för kvalitetsuppföljning. 

45 Hjälpmedelscentralen ska mot självkostnad kunna lämna betalarspecifik statistik utöver 
standardrapporter. 
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46 Fakturaunderlag i Excelformat samt standardrapporter ska finnas tillgängliga för 
kostnadsansvariga i rapportgeneratorn Crystal Reports.  

47 Standardrapporter tas fram i samverkan mellan beredningsgrupp Avtal och utveckling och 
Hjälpmedelscentralen. 

 

Servicenivåer  
Hjälpmedelscentralens tjänsteutbud ska vara tillgängligt för förskrivare och patient alla helgfria 

vardagar 8.00 -16.30. Midsommarafton, julafton och nyårsafton likställs med helgdag.  

Tillgänglighet 
Hjälpmedelscentralen ska följa Västra Götalandsregionens riktlinjer ”Tillgängliga och användbara 

miljöer riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet” och ”Riktlinjer för tillgänglig information och 

kommunikation”. 

Hjälpmedelscentralen ska ha utbudspunkter för konsultation och utprovning inom samtliga 

produktområden, teknisk service samt utbildning för förskrivare i de fyra geografiska områden som 

motsvarar kommunalförbunden. 

Hjälpmedelscentralens lokaler som patient och förskrivare ska besöka ska vara belägna så att det 

finns kollektivtrafik fram till verksamheten. 

Hjälpmedelscentralens lokaler ska vara ändamålsenliga och för verksamheten anpassade med en 

bemannad reception. 

Hjälpmedelscentralen ska anpassa lokaler, telefontider, öppethållande och mottagningstider för 

utprovning, individanpassning och service, enligt följande: 

• Verksamheten ska vara öppen för förskrivare och patient alla helgfria vardagar 8.00 – 16.30. 

• Telefontillgänglighet ska finnas under ordinarie öppettider för information och rådgivning 

samt för tidsbokning. 

• Kundtjänst konsultation ska vara bemannad med sakkunnig kompetens under ordinarie 

öppettid 8.00 -16.30. Vid behov av specifik kompetens kan kundtjänst föra vidare frågan 

direkt. 

• Vid de tider då Hjälpmedelscentralen inte har öppet ska telefonsvarare ge information om 

öppettider. 

• Patient med förskrivet hjälpmedel, för vilket avhjälpande underhåll på jourtid ingår, ska få 

information om vad det innebär samt telefonnummer för kontakt i samband med leverans. 

• Hjälpmedelscentralen ska ha telefontillgänglighet under ordinarie öppettider på ett ingående 

telefonnummer där samtal ska besvaras av en person inom 5 minuter för minst 80 % av till 

Hjälpmedelscentralen inkommande samtal. 

• Svarstid för sakkunnig telefonrådgivning och information avseende lager och leverans, 

teknisk service, konsultationer samt fakturafrågor ska vara inom 5 minuter. 

Leveranstider 
Leverans till geografiskt område, inklusive buffertförråd, ska ske på fast dag en gång/vecka. 

Leverans av hjälpmedel inklusive tillbehör och anpassning av hjälpmedel ska ske senast 7 vardagar 

efter mottagen beställning (= A-sortiment).  
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Övriga hjälpmedel inklusive tillbehör och anpassning ska levereras senast 17 vardagar efter 

beställning (= B-sortiment). 

Vid samleverans styrs leveransdatum av den produkt som har längst leveransdatum. 

Leveranstid för specialanpassning ska överenskommas mellan förskrivare och Hjälpmedelscentralen 

vid beställning. 

För produkter utanför A/B-sortiment ska Hjälpmedelscentralen informera förskrivaren om beräknad 

leveranstid. 

Leveranser av lagerförda hjälpmedel inom A-sortimentet för akuta behov ska utföras vardagar senast 

24 timmar efter beställning. 

Hämtning av hjälpmedel ska utföras i samband med nästkommande fasta leveransdag. 

Montering/installation ska följa väntetider för leverans av hjälpmedel.  

För montering/installation av hjälpmedel som kräver dubbelkompetens t.ex. både montör och 

elektriker ska montering/installation utföras senast 10 vardagar utöver avtalad leveranstid för den 

aktuella produkten. 

Anpassning av hjälpmedel ska påbörjas senast 3 vardagar efter mottagen beställning, om 

hjälpmedlet finns att tillgå. 

Avhjälpande underhåll ska påbörjas inom 3 vardagar efter mottagen beställning och vara genomförd 

inom 10 vardagar. 

Akut avhjälpande underhåll under vardagar ska utföras snarast möjligt, dock senast 8 arbetstimmar 

efter mottagen beställning.  

Jourreparation ska utföras vardagar 16.30 – 08.00 samt dygnet runt lördagar, söndagar och 

helgdagar. Inställelsetiden är maximalt 5 timmar. 

Konsultations-/utprovningstid ska erbjudas senast 15 vardagar efter mottagen beställning. 

Vid akuta behov ska konsultations-/utprovningstid erbjudas inom 5 vardagar.  

Om försening gällande beställd produkt/tjänst uppstår ska förskrivare/vårdgivare underrättas. 
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Kvalitetsuppföljning av tjänsterna 

 

Patientsäkerhet 
Patientens behov av funktionellt fullgott hjälpmedel säkerställs. 

Med patientsäkerhet avses att minimera skador och risker vid användning av hjälpmedlen. 

Patientsäkerhet avser även att levererat hjälpmedel överensstämmer med utprovning och 

anpassning för att målet med förskrivningen uppnås. 

 

Nyckeltal Syfte Rapportering var/hur 

Medicintekniska avvikelser: 

• Antal 

• Produktområde 

• Produkt  

• Jämförelse med föregående 

kvartal 

• Eventuell händelse orsakad av 

åtgärd hos Hjälpmedelscentralen 

 

Undersöka följsamhet till 

överenskommelse/instruktion

/rutin. 

Samarbetsorganisationen   

kvartalsvis. 

 

Leveranskvalitet: 

• Antal inkomna felrapporter 

gällande patient- och 

brukarsäkerhet 

• Redovisas på 6-siffrig ISO-kod  

• Hjälpmedelscentralen beskriver 

vidtagna och/eller planerade 

åtgärder 

 

Förhindra upprepning av 

negativa händelser. 

Samarbetsorganisationen 

kvartalsvis. 
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Leveranssäkerhet 
Beställd produkt och/eller tjänst levereras inom avtalad tid till den av förskrivaren angivna platsen. 

 

Nyckeltal Syfte Rapportering var/hur 

• Andel hjälpmedel som levererats 

inom fastställd leveransram (A-

B) är 98 %. 

Redovisas inklusive respektive 

exklusive automatpåfyllnad. 

Avvikelse gällande enskild 

produkt redovisas. 

Säkerställa att patient får 

behov av hjälpmedel 

tillgodosett. Säkerställa att 

utskrivning från sjukhus inte 

försenas eller rehabilitering 

fördröjs. 

Samarbetsorganisationen   

kvartalsvis. 

• Antal förskrivna hjälpmedel per 

6-siffrig ISO-kod. 

Hjälpmedelscentralen redovisar 

gruppvis för Kommun, 

Primärvård, Sjukhus, Habilitering 

& Hälsa. 

Information om vilka 

volymprodukterna är ger stöd 

för att utveckla 

produktanvisningarna i 

Handbok för förskrivning av 

personliga hjälpmedel. 

Samarbetsorganisationen   

halvårsvis. 

• Andel akuta leveranser av 

hjälpmedel inom A-sortiment 

som utförts inom 24 timmar från 

mottagen beställning ska vara 

100 %. 

Aktuella hjälpmedel redovisas på 

6-siffrig ISO-kod. 

Hjälpmedelscentralen redovisar 

gruppvis för Kommun, 

Primärvård, Sjukhus, Habilitering 

& Hälsa. 

 

För att säkerställa att patient 

får akut behov av hjälpmedel 

tillgodosett. Att utskrivning 

från sjukhus inte försenas 

eller rehabilitering försvåras. 

Samarbetsorganisationen   

kvartalsvis. 
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Tillgänglighet 
Hjälpmedelscentralen ska anpassa telefon-, öppethållande- och mottagningstider för 

konsultation/utprovning, anpassning/specialanpassning och service efter ställda krav.  

 

Nyckeltal Syfte Rapportering var/hur 

• Andel telefonsamtal till 

kundtjänst som besvaras inom 5 

minuter ska vara 80 %.    

Följer förskrivares krav på 

tillgänglighet i syfte att inte 

fördröja 

rehabiliteringsprocessen. 

Samarbetsorganisationen   

kvartalsvis. 

• Andel konsultations-
/utprovningstider som erbjudits 
inom 15 vardagar efter 
mottagen beställning ska vara  
90 %. 

 

Tillräckligt snabb tillgång till 

hjälpmedel för att inte 

fördröja 

rehabiliteringsprocessen. 

Samarbetsorganisationen   

halvårsvis. 

• Antal utförda 

specialanpassningar samt inom 

vilka produktområden är de 

gjorda. 

Hjälpmedelscentralen redovisar 

gruppvis för Kommun, 

Primärvård, Sjukhus, Habilitering 

& Hälsa. 

Undersöka följsamhet till 

överenskommelse/instruktion

/ rutin samt Handbok för 

förskrivning av personliga 

hjälpmedel. 

Stöd för utveckling av 

produktanvisningar i 

Handboken. 

Samarbetsorganisationen   

kvartalsvis. 

• Andel utförda underhåll, 
fördelade på förebyggande, 
avhjälpande, akuta och 
jourreparationer som utförts 
enligt avtalad tidsram samt vilka 
hjälpmedel på 6-siffrig ISO-kod 
det gäller.  

• Andel beställningar gjorda av 
patient respektive förskrivare. 

Säkerställa patientens behov 

av funktionellt fullgott 

hjälpmedel. 

Följa patientens grad av 

delaktighet vid beställning av 

underhåll. 

Samarbetsorganisationen   

kvartalsvis. 

 

 



 

 

 

 

  

SPECIFIKATION GÄLLANDE IT-STÖD 
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Allmänt 
Specifikationen anger hur IT-stödet hanteras inom samarbetsorganisationen. 

Specifikationen är webbaserad. Förändring av innehållet i specifikationen kan göras under 

avtalstiden. Beslut om förändring fattas inom samarbetsorganisationen. Respektive avtalspart 

ansvarar för att implementera beslutade förändringar. 

Ägarförhållande 
? 

Förvaltning och förvaltningsorganisation 
Systemförvaltningen förvaltar vårdgivarnas (VGR/VGK) beställningssystem för hjälpmedel. IT-stödet 

används av förskrivare och beställare i de olika förvaltningarna inom VGR/VGK, oavsett driftsform. 

Anslutning ska ske via??. Yrkesgrupper som använder Websesam är exempelvis arbetsterapeuter, 

sjuksköterskor, läkare och fysioterapeuter.  

Websesam är ett beställargränssnitt till affärssystemet SESAM 2 som Hjälpmedelscentralen förvaltar. 

Funktionskoordinator samarbetar med Hjälpmedelscentralen i gemensamma frågor. 

Hjälpmedelscentralen är även representerad i beredningsgrupp IT-stöd.  

Det finns en Nationell användarförening för Websesam som alla leverantörskunder betalar till. 

Användarföreningen bekostar anpassningar som överstiger 25 000 kr och som kan användas av flera 

kunder i Sverige.  

Ändringshantering och utveckling 
Alla inkomna synpunkter och utvecklingsförslag ska hanteras i beredningsgrupp IT-stöd. Gruppen 

beslutar vilka utvecklingar som ska genomföras. Större anpassningar lyfts till Ledningsrådet för 

rekommendation/beslut. Beredningsgruppen beslutar även om införandet av utveckling som redan 

bekostats av andra landsting. 

Inför uppgraderingar samarbetar funktionskoordinator och Hjälpmedelscentralen. Användare från 

olika vårdgivarna utför tester inför uppgraderingar. Funktionskoordinator ansvarar för och planerar 

testerna.  

VGR IT ansvarar för daglig drift och underhåll av systemet.  

Användning 
Samverkande IT-system används gemensamt för tjänstens utförande. Hjälpmedelscentralen ska 

hämta patientuppgifter från vårdgivarnas gemensamma IT-system.  

Kunderna skall äga informationen om patienter/brukare och förskrivningar. 

Leverantörens artikelregister skall innehålla produkt- och artikelinformation, prisuppgift, bilder och 

bruksanvisning för alla hjälpmedelsartiklar.  

Leverantören bör tillse att alla hjälpmedel för förskrivning finns i databasen Hinfo vilket innebär att 

produkt- och artikelinformation samt avtalat och/eller generellt pris bör vara levererad enligt Hinfo:s 

bestämda format. Eventuell anslutningskostnad / licens bekostas av leverantören. Undantag bör 

överenskommas med Kunderna via Kundforum 

Leverantören skall hämta information såsom adressuppgifter för patient/brukare från kundernas IT-

system. 
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Alla beställningar skall ske i kundernas IT-system. Leverantörens IT-system skall ta emot beställningar 

samt bekräfta dessa till kundernas IT-system.  

Leverantören skall ta emot beställningar från kundernas IT-system av de typer som anges i matris 

nedan. 

Leverantören skall bekräfta beställningar till kundernas IT-system enligt matris nedan. 

Leverantören skall månadsvis leverera fakturaunderlag till kundernas IT-system i ett format som kan 

hanteras i Microsoft Excel, enligt matris nedan. 

Sammanställning av information i Websesam mellan vårdgivarna och Hjälpmedelscentralen: 
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Support 
Support sker enligt rutin för Websesamsupport. 

Kvalitetsuppföljning 
Andel supportärenden gällande IT-stöd som besvaras inom 24 timmar ska vara 90 %.  

Andel inkomna behörighetsansökningar som registrerats inom en vecka ska vara 100 %. 

Ekonomi 
Under 2016 fakturerades Hjälpmedelscentralen i Västra Götaland den budgeterade totalkostnaden 

för IT-stödet, som andel av den kostnad vårdgivarna har för personliga hjälpmedel. SITIV och 

ledningsrådet kommer att se över ekonomiska rutiner under 2017. 

 



  
  Tjänsteutlåtande 

   

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation 

Box 5073, 40222 Göteborg   Besök: Anders Perssonsgatan 8, Göteborg   Tel: 072-707 45 50 
E-post: info@vastkom.se   www.vastkom.se 
Organisationsnummer: 858501-2084 

Till styrelsen VästKom 

Överenskommelse Psykisk hälsa 2017 - 2018 
 

Förslag till beslut: 

VästKoms styrelse beslutar att ställa sig bakom föreliggande underlag om fortsatt 
samarbete och samfinansiering av arbetet med handlingsplan för psykisk hälsa under 2017-
2018 samt 

att överskjutande medel efter avslutat uppdrag 2018 skall återbetalas till respektive 
kommun i förhållande hur de medfinansierat samarbetet. 

 

Bakgrund 

Våren 2016 gjordes en överenskommelse mellan regeringen och SKL, Stöd till riktade 
insatser inom området psykisk hälsa 2016, som syftar till att öka tillgängligheten till stöd och 
behandling av god kvalitet samt att förebygga och motverka psykisk ohälsa. Inriktningen 
var samtidigt fortsatta överenskommelser för 2017 och 2018.  

Den 20 april 2016 fattade LiSA-gruppen beslut om att samarbeta i framtagandet av analys 
och handlingsplan för psykisk hälsa och att tillskapa en gemensam styrgrupp för uppdraget. 
Under våren fattades också beslut i de 49 kommunerna om att samfinansiera en länsresurs 
till stöd för arbetet.  

Under 2016 har en styrgrupp konstituerats, en kick-off arrangerats och en analys av 
huvudmännens gemensamma utmaningar påbörjats. Arbetet med handlingsplan på 
äldreområdet har tjänat som modell för arbetet. Ett underlag för uppföljning till SKL har 
tagits fram och tillsänts samtliga kommuner i god tid före datum för slutrapportering 31 
oktober 2016. Att få fram en komplett handlingsplan med aktiviteter och indikatorer för 
uppföljning förväntas vara klart under våren 2017. Styrgruppen har beslutat att 
handlingsplanen skall omfatta de gemensamma frågorna.  

För det fortsatta arbetet med handlingsplan och styrgrupp föreslås ett fortsatt gemensamt 
länssamarbete. Styrgruppen och parterna (koncernkontoret VGR och VästKom) bedömer 
att behovet är 50 % för vardera parten för 2017. Från 2018 alt. hösten 2017 är ambitionen att 
resurserna flyttas från länsnivån till delregional vårdsamverkan för arbetet med delregionalt 
genomförande av handlingsplanen. 

Brukarmedverkan är en central del i arbetet och här finns en obalans mellan VGR:s och 
kommunernas stöd. För 2017 och 2018 föreslås att medel avsätts till stöd för utvecklingen 
av brukarmedverkan, på strategisk nivå, för kommunsidan. Diskussioner om på vilket sätt 
detta ska ske pågår.  

http://www.vastkom.se/
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Processledaren på VästKom har haft en regelbunden kontakt med kontaktpersonerna i 
kommunerna via respektive kommunalförbund. I dessa möten, och genom en enkät, har 
identifierats ett behov av utbyte av erfarenheter, idéer och kunskaper inom området 
psykisk hälsa/ohälsa utöver det som omfattar den länsgemensamma handlingsplanen. Av 
den anledningen föreslås ytterligare 50 % tjänst för att stimulera och få till stånd 
inspirationsdagar, gemensam kunskapsinhämtning/spridning mm.  

 

Budget 2017 – avser kommunernas del i det länsgemensamma arbetet 

Länssamordning handlingsplan  
50 %, 44 000 kr, 12 månader  

396 000 kr 

Vårdsamverkan – genomförandeplaner 
5 x 20 %, 40 000 kr, 4 månader  

240 000 kr 

Mellankommunal samordning 50 %, 12 månader  396 000 kr 

OH-kostnader   68 000 kr 

Aktiviteter och övrigt  170 000 kr 

Utveckling av brukarmedverkan   700 000 kr 

Summa:  1 970 000kr 

 
Budget 2018 - avser kommunernas del i det länsgemensamma arbetet 

Länssamordning handlingsplan  
20 %, 44 000 kr, 12 månader  

162 000 kr 

Vårdsamverkan – genomförandeplaner 
5 x 20 %, 40 000 kr, 12 månader 

720 000 kr 

Mellankommunal samordning 50 %, 12 månader 396 000 kr 

OH-kostnader  68 000 kr 

Aktiviteter och övrigt  170 000 kr 

Utveckling av brukarmedverkan   700 000 kr 

Summa:  2 216 000 kr 

 

Förfrågan om fortsatt samarbete har varit ute hos samtliga 49 kommuner via respektive 
kommunalförbund och socialchefsnätverken har informerats muntligen under december 
månad. 48 kommuner har inkommit med positiva svar och svar saknas fortfarande från en 
kommun. Göteborgs stad har dock avböjt att delta i ytterligare finansiering av utveckling av 
brukarmedverkan då de har eget avtal med NSPHiG. De anser också att de själva kan 
hantera samfinansiering av delregional genomförandeplan om det behövs. För övriga 
områden har detta mottagits positivt. 2016 fick kommunerna i länet dela på 33 miljoner.  

Från årsskiftet kommer nuvarande processledare arbeta på 50 % tjänst med fokus på 
samarbetet med regionen och den handlingsplan som beräknas vara klar vid halvårsskiftet. 

http://www.vastkom.se/
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Den resurs som skall stödja mellankommunal samordning som kommunerna ställt sig 
bakom kommer att diskuteras vidare under våren.  

Kommunerna har också fått svara på frågan om hur de vill att överskjutande medel efter 
2018 hanteras och en klar majoritet önskar att dess skall återbetalas till respektive kommun.  

 

Göteborg 2017-01-17 

 

Thomas Jungbeck  Charlotta Wilhelmsson 

 

 

  

http://www.vastkom.se/
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Charlotta Wilhelmsson 
Processledare, VästKom    

http://www.vastkom.se/
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Förord 

 

Denna rapport är framtagen för att belysa hur kommunerna i VG (Västra Götaland) 
under 2015 arbetat och genomfört sitt arbete med att införa Digitala Trygghetslarm 
inom socialtjänten efter regeringens målsättning att alla kommuner senast 2016-12- 
31 ska ha bytt ut sina larm till Digitala Trygghetslarm. 

 

De fakta, information, kartbilder etc som presenteras har tagits fram genom möten, 
träffar, workshops, föreläsningar etc där representanter deltagit från kommunernas 
olika proffesioner och delat med sig av kunskaper och information. 

 

Viss statistik/information har lämnats av leverantörerna Tunstall AB och Caretech 
AB som i dagsläget har sina produkter/tjänster utplacerade hos de flesta av 
kommunerna i VG. Denna statistik/information har jämförts med vad kommunerna 
själva lämnat. 

Kommunfakta har inhämtats från Västra Götalandsregionen samt Länsstyrelsen. 

Eftersom det ständigt pågår arbeten i olika processer kan ev de kartbilder som 
presenteras i detta dokument ha förändrats då förändringar sker kontinuerligt. 

 

För att få en samlad bild över hela projektprocessen från 2013 till 2015 finns bla 
följande dokument på Västkoms hemsida. 

 

http://www.vastkom.se/samverkansomraden/esamhallet/ehalsa/digitalatrygghetslarm/dokument.4.64 
b5f99414bd5bc6aaf285ee.htm 

 
 

 Delrapport 2014 

 Slutrapport 2014 

 Vad är och varför Digitala trygghetslarm behövs 

http://www.vastkom.se/samverkansomraden/esamhallet/ehalsa/digitalatrygghetslarm/dokument.4.64b5f99414bd5bc6aaf285ee.htm
http://www.vastkom.se/samverkansomraden/esamhallet/ehalsa/digitalatrygghetslarm/dokument.4.64b5f99414bd5bc6aaf285ee.htm
http://www.vastkom.se/samverkansomraden/esamhallet/ehalsa/digitalatrygghetslarm/dokument.4.64b5f99414bd5bc6aaf285ee.htm
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1 Direktiv ”Projekt Digitala Trygghetslarm” 

 
 
 
Syfte 

 
 
 
Tillvarata erfarenheter och kunskaper från projekt Trygghetslarm 2014 för att stödja övriga 
kommuner i VG samt medverka till implementering av SKL.s nya vägledning. 

 

 
 
 

Mål 
 

 
 

Utifrån genomförandeplan 2013-2015 arbetar projektet mot det övergripande målet ”att det är 
säkerställt att de larm som beviljats fungerar som avsett” samt det i måldokument 2015 antagna 
målet att ”40 kommuner har infört och 9 har påbörjat arbetet med att införa digital trygghetskedja”. 

 
 
 
Arbetsmål 

 
 

 Kartlägga nuläget, dvs. ta reda på kommunens behov och var i processen enligt framtagen 

processkarta för införande av digitala trygghetslarm kommunerna i VG befinner sig 

 Att under 2015 ha kontakt med alla 49 kommuner i VG 

 Aktivt medverka till spridning av kunskaper och erfarenheter 

 Medverka till implementering av nationella vägledningar för digitala trygghetslarm 

 Framtagna förslag bl.a. från projekt 2014, levereras till beslut på rekommendation för 

användning, nationellt/regionalt 

 Att med andra berörda aktörer ta fram material som görs transparanta för kommunerna i 

VG. Exempelvis checklistor för införande, dokumenthantering, brukarinformation, 

avvikelsehantering 

 Att sprida kunskaper och erfarenheter från tidigare projekt i VG i nationella 

arbetsgrupper/forum med MFD, SKL, Socialstyrelsen m.fl. 
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2 FAKTA/KARTLÄGGNING 

 

 
 

Statistik 
 

 
 

 
 
 

I Västra Götaland finns 49 kommuner där 
alla kommuner erbjuder tjänsten 
Trygghetslarm. Trygghetslarm beviljas 
som bistånd enligt Socialtjänstlagens 4 
kap 1 § för att möjliggöra ”ett tryggt och 
självständigt liv”. I 3 kapitlet 3§ samma lag 
står att insatser inom socialtjänsten ska 
vara av god kvalitet. 

 
Totalt finns det ca 33 000 trygghetslarm i Västra 
Götaland. 

 
 
 
 Antal trygghetslarm i procent av antalet invånare 

 

o 2% av Västra Götalands invånare har trygghetslarm, följer riksgenomsnittet.  
o Det skiljer sig mellan kommunerna. I den kommun som har lägst antal trygghetslarm 

per invånare i kommunen så är andelen 0,94%. I den kommun har högst andel 
trygghetslarm per invånare så är värdet 3,89%. 

 

 
 

 Göteborgs stad är VG.s största kommun och har ca 10 000 trygghetslarm med egen 
analog larmmottagning, ”Trygghetsjouren”. 

 

 I december 2015 gick Göteborgs Stad ut med ett förfrågningsunderlag för ny 
Digitalplattform/ larmmottagning där tiden för inläming av anbud går ut i januari 2016. 
Därefter följer anbudsöppning samt utvärdering av de inkomna anbuden. 

 

 Borås Stad har drygt 3000 digitala trygghetslarm och anlitar extern leverantör för 
larmmottagning. Under våren 2015 genomförde Borås stad en egen upphandling av ”hela 
kedjan” dvs. man upphandlade både digitala trygghetslarm och larmmottagning där 
genomförandet färdigställdes under hösten 2015. 

 

 I Fyrbodal arbetade man under våren 2015 gemensamt med 9 kommuner i samverkan 
fram en egen upphandling. Läs mer på sidan 12. 

 

 I Sverige finns det drygt 220 000 trygghetslarm varav ca 80 000 - 100 000 är digitala och 
utbytet pågår kontinuerligt. 
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Trygghetslarmen är den teknikplattform som funnits på marknaden sedan 1970-talet och är 
etablerad och väl igenkänd.  
 
Teknikutvecklingen inom omsorgen pågår och erbjuder idag olika hjälpmedel och tjänster för 
att våra äldre ska känna trygghet i sitt hem. Till sådana tjänster räknas t ex 
funktionsövervakning av trygghetslarmen via webtjänst, trygghetskamera för tillsyn, digital 
nyckelhantering, digitala signeringslistor etc. 
 
Tekniken bidrar till att vara ett hjälpmedel som kommunerna kan erbjuda och där införandet 
av fler tjänster framöver förväntas generera trygghet för både brukarna och personalen. 
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Analoga, Digitala eller båda? 
 

 
Nedan bild visar ungefärlig fördelning analogt/digitalt under 2015, utbyte pågår kontinuerligt. 
 

Observera att ändringar sker hela tiden då kommunerna arbetar med sina utbyten i olika steg. 
 

 
 
 
 

 

Ett stort utbyte har redan skett och 

arbetet pågår i de flesta av VG.s 49 

kommuner. Nästan alla 
kommunerräknar med att vara klara 

senast 2016-12-31 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 En del kommuner har valt att byta ut sina 
 larm i olika etapper utifrån hur man klarar 
 arbetet i organisationen och en del kommuner 
 inväntar nytt RAM-avtal från SKI 
 kommentus 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

De gröna kommunerna är kommuner som genomfört eller håller på med utbyte av 
sina analoga trygghetslarm till digitala larm vilket också betyder att ca 30-40 % av 
kommunerna i VG tom 2015-12-31 har införskaffat och bytt till digitala 
trygghetslarm. Troligtvis kommer siffran av utbytta larm att vara över 50 % under 
Q1 2016 då flera kommuner håller på med utbytet runt årsskiftet 2015-2016. 

 

Flera kommuner har av olika anledningar blandad teknik dvs. både analoga och 
digitala trygghetslarm och det finns kommuner som till största delen har analoga 
trygghetslarm och några få enstaka digitala larm. 

 
Trots att det fortfarande finns flertal analoga trygghetslarm i VG har en stor 
förändring skett då information och kunskap spridits och samverkan både internt 
och externt medfört stor aktivitet mot förnyad teknik. 
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Några anledningar till att man har blandat teknik dvs. både analoga och digitala 
trygghetslarm eller enbart analoga larm är 

 

Att kommunen: 
 

 har upphandlat en viss del nya digitala larm och byter successivt ut under en 
eller flera års period 

 inväntar nytt RAM-avtal från SKI för upphandling/avrop 

 är låst i upphandlingsavtal 

 saknar internt stöd och vägledning 

 inväntar att avtal ska löpa ut 

 inväntar nya leverantörer på marknaden 

 samarbetar med andra kommuner och inväntar resultat av arbeten man 
genomfört 

 har anlitat konsulter och inväntar resultat för nästa steg 

 inte ser/förstår skillnaden mellan ny och gammal teknik 

 tycker det finns gott om tid till regeringens mål att byta ut larmen (2016-12-31) 

 inte fått tillräckligt med information om hur processen ska gå till 

 inte budgeterat för extra larmkostnader 

 inte har fullt förtroende för leverantörerna 



9 
 

 

 
 
 

 
 

 
3 VERKTYG att starta med ”Processkarta steg 1-6” 

 
”Processkarta” är ett verktyg för att steg för steg förflytta sig framåt i olika processer och för 
att underlätta arbetet med införandet av Digitala Trygghetslarm. 

 
Detta verktyg har hjälpt flera kommuner att kunna följa flödet hur man i organisationen kan 
samlas kring olika frågeställningar där flera professioner som t.ex. omsorg, IT, säkerhet 
önskas/bör vara involverade. 

 
Införandet av digitala trygghetslarm medför förändringar i arbetssätt då ny teknik ställer nya 
krav på bla IT-kunskap och där mer teknisk kunskap förväntas av omsorgspersonalen. 

 
Detta innebär i praktiken att baspersonalen behöver vidareutbildas och 
kompetensutvecklas för att på bästa sätt kunna använda, tillgodogöra sig och installera ny 
teknik samt att nyttan av tekniken kommer organisationen till handa efter de krav man ställt 
i sina upphandlingar etc. 

 
 
 
 

Nedan processkarta inkl förklaringar, tips etc finns tillgänglig på Västkoms hemsida. 
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4                    Var i processen befinner sig kommunerna i VG? 
 

 

Alla kommuner arbetar olika med sina införandeprocesser men trenden att samverka med 
andra har klart ökat. I dag byter man erfarenheter och kunskaper kommuner emellan vilket 
ofta visar sig vara en stor framgångsfaktor. 

 
Flera kommuner har uppmärksammat det arbete som genomfördes i ”Fyrbodalsprojektet” 
(se mer på Västkoms hemsida) där socialcheferna i 9 av 14 kommuner i Fyrbodal var 
överens om att genomföra digitalisering av trygghetslarmen i projektform. En projektledare 
tillsammans med representanter från de olika kommunerna arbetade fram gemensam 
kravspecifikation med slutmålet att att nå ett gemensamt ramavtal med en leverantör. 

 
Arbetet var mycket omfattande och innefattade information och faktainsamling på både 
kommunal och delregional nivå. 

 
Upphandlingen avslutades i augusti 2015 och breddinförandet/utbytet från analoga till 
digitala trygghetslarm påbörjades i september 2015. Varje kommun bär ansvar för sitt 
avtal/avtalstid och införandeprocesserna under utbytet. 

 
Mer om hela upphandlingen finns på  www.vastkom.se 

 

 

Bilden visar ”var i processerna” kommunerna i VG befinner sig och att det pågår ett stort 
arbete.Bara ett fåtal kommuner arbetar med”drift/förvaltning/uppföljning/ansvar”. De flesta av 

de rödmarke kommunerna inväntar SKI.s nya ramavtal för ett avrop/upphandling. 

 
Observera att kartbilden kan ha ändrats då kommunerna arbetar med sina utbyten kontinuerligt. 

http://www.vastkom.se/
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5 Leverantörer av Trygghetslarm i Västra Götaland 
 
 
 

De leverantörer som idag finns representerade på den svenska marknaden har lång 
erfarenhet och mycket stor kunskap av marknaden, produkter, utveckling, kommuner och 
hur tekniken kommer att förändras framöver och vilken påverkan det kommer att medföra. 

 
Den svenska marknaden kommer att påverkas och förändras av vilka leverantörer som 
fortsätter att satsa på marknaden, vågar investera i ny teknik/tjänster och ser framtids 
potential att kunna tillföra rätt lösningar, teknik och tjänster enligt kundernas önskemål. 

 
Samverkan mellan olika parter som t.ex. Köpare (kommunen) Säljare (Leverantören) 
kommer att tillföra marknaden kunskaper om förväntade framtida behov och önskemål samt 
vilka resurser som behöver tillsättas från respektive håll för att bemöta det slutliga målet, en 
nöjd brukare/slutkund. 

 

 
 
 
 
 

Nedan lista, leverantörer Trygghetslarm. 
 

- Tunstall AB 
- CareTech/Doro AB 
- Neat AB 

 
- Annat, mindre leverantörer som levererat ett fåtal produkter 
- Nya tillkommande framöver 
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• Digital teknik som syftar att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som 
har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning 

 
• Välfärdsteknologi kan användas av personen själv, en närstående, personal eller någon annan i personens närhet. 

 

 
 

 
Ständig utveckling 

 

Vi förses med information om digital teknik* välfärdsteknologi* men vad betyder detta för 
oss som enskilda individer, för brukaren, personalen, kommunen etc. 

 
Definition av vad som menas med digital teknik/välfärdsteknologi: 

 

 
 
 

• Digital teknik som syftar att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller 

självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning 
 

T.ex. Trygghetslarm 
 

• Välfärdsteknologi kan användas av personen själv, en närstående, personal eller någon annan 

i personens närhet. 
 

T.ex. kameratillsyn, robotar 
 

 
 
 
 
 
 

Informationskanalerna behöver lyftas fram och tydliggöras ytterligare så att alla på ett 
enkelt sätt kan hitta information som är korrekt och tillförlitlig. 

 
Lite beroende på vilken tjänst man har påverkar hur man söker efter information och 
säkerställer att informationen är rätt. 

 
T.ex. baspersonal som mestadels av sin arbetestid befinner sig ute hos vårdtagare har 
mindre tid/möjlighet att söka och läsa efter nyheter, information på websidor, hemsidor osv. 
Personalen behöver ges möjlighet att avsätta tid för inforamtionsinhämtning för att kunna 
följa utvecklingen och höja kunskapsnivån. 

 
Nästan alla har idag en mobiltelefon och bär den med sig stora delar av dygnet, både i 
arbetet och privat. Mobiltelefonen kan ge tillgång till att snabbt och enkelt få information via 
en FB-sida eller hemsida vilket i sin tur kan underlätta vissa problemsituationer personalen 
inom äldreomsorgen emellanåt hamnar i, t.ex. tekniska frågor om hur en antenn ska riktas, 
installeras hos en brukare. 

 
Information om digitala trygghetslam finns bla att hitta hos trygghetslarms leverantörer, 
myndigheterna t.ex. SKL, MFD, PTS, Socialstyrelsen, Kommunalförbunden, Västkom etc. 

 
MFD (Mydigheten för delaktighet) har påbörjat med att upprätta en websida och FB-sida 
med innehåll om Trygghetslarm. 
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Hur ser fördelningen av leverantörer av trygghetslarm ut i VG? 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Ovan bild visar att 

en av 

leverantörerna 

installerat sina 

larm i drygt 70 % 

av kommunerna i 

VG. 
 

Blå markering 

visar annan 

leverantör 

Ovan bild visar att 

fördelningen och 

val av larmcentral 

mellan 

leverantörerna är 

förhållandevis lika 

och att det även 

finns kommuner 

med egen 

Larmmottagning 

 
 
 

Fördelning av installerad bas dvs. installerade produkter/tjänster visar att leverantören Tunstall har 
ca 70 % av marknaden av trygghetslarm i VG. 

 

Detta kan bero på flera faktorer. 
 

 Lång avtalstid mellan leverantör-kommun 

 Leverantören vunnit många upphandlingar 

 Kommunerna förlängt avtal med nuvarande leverantör utan konkurrensutsättning 

 Leverantören starkt etablerad på marknaden 

 Historik, samarbetat under lång tid 
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Däremot är fördelning val av tjänsten larmottagning förhållandevis jämt fördelat mellan de externa 
leverantörerna och det finns ett antal kommuner med ”egen larmmottagning” t.ex. Göteborgs Stad 
med över 10 000 trygghetslarm. 

 

Några av de mindre kommunerna som idag har egen larmmottagning funderar kring samgående 
till gemensam larmmottagning med andra närliggande kommuner eller att ev anlita extern 
leverantör för larmmottagning. 

 

Dessa processer hanteras internt genom olika mötesforum, diskussioner där respektive kommun 
utgår ifrån sina kvalitetskriterier och resurser. 

 

Nedan några av de kvalitetskriterier flertalet kommuner värderar högt i sitt val av ”larmmottagning”. 
 

- Kort svarstid inom 1 minut 
- Empati och trevligt bemötande 
- Igenkänningsfaktor, man känner sina brukare 
- Korrekt och tydligt språk 
- Personalens kompetens 
- Krav på personalens utbildning och fortbildning 
- Uppföljning 
- Statistik 
- Sms funktioner 
- Samarbete 
- Gott uppförande och stöd 

 
 
 
 

Ytterligare diskussioner kring hur t.ex. Räddningstjänsten skulle kunna bidra till att hantera 
tjänsten för trygghetslarms mottagning pågår mellan olika aktörer som tittar på hur man i andra 
regioner/län etablerat samarbeten kring dessa frågor. 
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6 AKTIVITETER 2015 
 

 
 

Projektets arbetsmål har varit att ta reda på kommunernas behov av stöd till införande 
av ny teknik (digitala trygghetslarm) samt att sprida kunskaper och erfarenheter och 
medverka till att arbetet med utbytet från analoga trygghetslarm till digitala 
trygghetslarm påskyndas och genomförs. 

 

 
 

Bla har nedan större aktiviteter genomförts, material och videoinspelningar finns på 
www.vastkom.se 

 
 

Januari 
• Spridnidngskonferens Göteborg 

• Spridningskonferens Skövde 

 
 
 
 

Mars 
• Arbete med ny vägledning SKL 

• Informationsinsamling nationellt SKL/MFD 

• Regionala nätverk, faktainsamling 

 

 
 
 

April/maj/juni/juli 
• Möten med kommuner, enskilda 

• Workshops, hjälp med upphandlingsarbete(kommuner i VG) 
leverantörsträffar, möten, utbildningar 

 
 
 
 
 
 

Juni 
• Konferens/Möte för Larmansvariga, Göteborg 

• Presentationer "Trygghetskedjan" 

• Material till kommuner inför eget arbete 

 
 

 
Aug/sept/okt 

• Samverkan med e-samordnare 

• Medverkan/stöd vid avtalsskrivning/upphandlingar (enskilda 
kommuner) 

• Avstämningsmöten med kommuner som kommit längst 

 
 
 

Nov/Dec 
• Utbildningar/föreläsningar MFD 

• Erfarenhetsutbyte med Norge 

• Konferens om Mobila GPS-larm 3/12 och 4/12 

http://www.vastkom.se/
http://www.vastkom.se/
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Aktiviteterna har bidragit till bl.a. följande: 

 

 
 

- Konkreta handlingsplaner, tips till anda t.ex. ”Processkartan steg 1-6” 
- Samverkan mellan olika professioner i kommunerna 
- Samverkan över kommungränser 
- Ny kunskap om både tekniken och tjänsten ”trygghetslarms koncept” 
- Ökad teknisk kunskap hos baspersonal 
- Förståelse för ny kommande teknik 
- Omvärldsfakta/kunskap från andra län/regioner 
- Informationsspridning 
- Helhetsöversikt-kunskaper över ”trygghetslarmkedjan”nu och framöver 
- Kunskaper kring avtal och avtalsskrivning 
- Kravställan inför egen upphandling 
- Leverantörs kännedom, varför avtal och samverkan är viktig under avtalstiden 
- Förståelse för framtidens krav från brukaren och andra 
- Avsättning av tid ett krav för utbildningsinsatser framöver 
- Myndigheternas roll och informationskanaler nu och framöver 
- Sociala medier för samverkan 
- Kontinuerliga aktiviteter och konferenser som möter kommunernas behov och frågor 
- Material och förslag på åtgärder för implementering av ny teknik/tjänster 
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Möte för larmansvariga i VG 

 

Sammanställning Workshop 11/6-2015 

 
 

Hur tänker ni med digitalisering och framtiden? 

- Sårbart när GSM-näten inte fungerar. 

- Verksamheten behöver tydliggöra tjänsten trygghetslarm och kommunicera det tydligt 

- Viktigt med ramverk för att framöver kunna koppla på nya produkter 

- Vi bör skynda oss med digitala trygghetslarm för att kunna koppla upp fler produkter framöver 

- Viktigt att se över avtalen kring mobilabonnemang för att slippa byta sim-kort vid varje ny upphandling 

- Säkrare kedja. ”inte tappa bort larm” viktigt med teknik som ger tillförlitlig information 

- Viktigt att få kontinuerlig information om tekniken och utvecklingen 

- Hur ska man veta att man satsat på rätt produkt? 

- Vad är skäligt, vad ska en kommun erbjuda sina brukare? 

- Vad förväntas en kommun ta ansvar för när det gäller trygghetslarm framöver? 

- Kommunernas tröghet begränsar utbytet till ny teknik 
 

Vad är viktigt för er nu och framöver? 

- Kunskap, att vi i kommunen vet vad som händer, vad vi ska göra och varför 

- Information om vilka produkter och tjänster vi kan lita på och vad vi ska säga till brukaren 

- Säkerhet i mobilnäten 

- Brukarens behov i centrum, vad vill/behöver brukaren? 

- De flesta kommuner inför ÄBIC (äldres behov i centrum) hur ska vi agera framöver? 

- Kunskapsbank och mallar som förenklar upphandling/kravspecifikaitoner kring larmmottagning och trygghetslarm 

- Behov av kunskapsfördelning mellan kommunerna exempelvis mailgrupper eller chattforum 

- Öppenhet kring priser kommunerna emellan 

- Tillförlitliga leverantörer 

- Bra samarbete med larmleverantörerna, kommunerna behöver stöd och bollplank 

- Information om läget på marknaden, någon som stöttar i hur vi ska agera 

 
 

Hur ser ni på framtidens trygghetslarm? 

- Viktigt att kunna koppla upp fler produkter i samma system framöver 

- Brukarens behov för larmet 

- Tillförlitlig teknik 

- Enkelt handhavande 

- Trygghet för både brukaren och personalen, hög prioritet: veta att kedjan fungerar 

- Egna lösningar i hemmet, tv, sensorer etc 

- Rörelsefrihet, kunna vistas utomhus och känna trygghet med ett trygghetslarm 
 

Annat ni vill tillägga 

- Kameratillsyn borde vara ett alternativ till tillsynsbesök 

 

 
 

Nedan Sammanställning från workshop-arbetet 11 juni 2015 
 

PP-material från träffen 11 juni finns på  www.vastkom.se 
 
 
 

Möte för larmansvariga i VG 
 

Sammanställning Workshop 11/6-2015 

 
 

Hur tänker ni med digitalisering och framtiden? 

- Sårbart när GSM-näten inte fungerar. 

- Verksamheten behöver tydliggöra tjänsten trygghetslarm och kommunicera det tydligt 

- Viktigt med ramverk för att framöver kunna koppla på nya produkter 

- Vi bör skynda oss med digitala trygghetslarm för att kunna koppla upp fler produkter framöver 

- Viktigt att se över avtalen kring mobilabonnemang för att slippa byta sim-kort vid varje ny upphandling 

- Säkrare kedja. ”inte tappa bort larm” viktigt med teknik som ger tillförlitlig information 

- Viktigt att få kontinuerlig information om tekniken och utvecklingen 

- Hur ska man veta att man satsat på rätt produkt? 

- Vad är skäligt, vad ska en kommun erbjuda sina brukare? 

- Vad förväntas en kommun ta ansvar för när det gäller trygghetslarm framöver? 

- Kommunernas tröghet begränsar utbytet till ny teknik 
 

Vad är viktigt för er nu och framöver? 

- Kunskap, att vi i kommunen vet vad som händer, vad vi ska göra och varför 

- Information om vilka produkter och tjänster vi kan lita på och vad vi ska säga till brukaren 

- Säkerhet i mobilnäten 

- Brukarens behov i centrum, vad vill/behöver brukaren? 

- De flesta kommuner inför ÄBIC (äldres behov i centrum) hur ska vi agera framöver? 

- Kunskapsbank och mallar som förenklar upphandling/kravspecifikaitoner kring larmmottagning och trygghetslarm 

- Behov av kunskapsfördelning mellan kommunerna exempelvis mailgrupper eller chattforum 

- Öppenhet kring priser kommunerna emellan 

- Tillförlitliga leverantörer 

- Bra samarbete med larmleverantörerna, kommunerna behöver stöd och bollplank 

- Information om läget på marknaden, någon som stöttar i hur vi ska agera 

 
 

Hur ser ni på framtidens trygghetslarm? 

- Viktigt att kunna koppla upp fler produkter i samma system framöver 

- Brukarens behov för larmet 

- Pålitlig teknik 

- Enkelt handhavande 

- Trygghet för både brukaren och personalen, hög prioritet: veta att kedjan fungerar 

- Egna lösningar i hemmet, tv, sensorer etc 

- Rörelsefrihet, kunna vistas utomhus och känna trygghet med ett trygghetslarm 
 

Annat ni vill tillägga 

- Kameratillsyn borde vara ett alternativ till tillsynsbesök 

http://www.vastkom.se/
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7 NATIONELLA INSATSER  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Regeringens mål. 

 

MFD, myndigheten för delaktighet har 

uppdraget 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt Trygghetslarm i VG har under 2015 samverkat med både SKL och MFD där målet 
varit att tillsammans med andra projekt inom samma område införskaffa större nätverk och 
kunskaper från alla regioner och kommuner i Sverige. 

 
Under Q1 anordnade SKL ett första möte där personer med olika och unika kunskaper om 
trygghetslarm/trygghetskedjan i workshopform arbetade fram material för vidare spridning 
till övriga kommuner i Sverige. Materialet förvaltas nu av MFD och finns på MFD.s hemsida. 

 
Arbetet delades upp i fyra (4) grupper där ”Projekt Trygghetslarm VG” representerar i 
gruppen ”Drift och Förvaltning”. 

 
Övriga grupper bestod av: 

 
  Vägledning, införande av digitala tjänster för trygghet, service och delaktighet inom kommunal vård och 

omsorg 

  Checklista, tekniskt införande av digitala trygghetslarm 

  Juridik och informationssäkerhet vid införande av digitala tjänster inom vård och omsorg 
 

Materialet finns att hämta hos MFD,  www.mfd.se 

http://www.mfd.se/
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Under november 2015 t.o.m. februari 2016 erbjuder MFD regionerna att samla ihop 
kommuner inför en utbildning/föreläsning ang ”Drift/Förvaltning” samt ”Tekniskt införande”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektledaren för ”Projekt Digitala Trygghetslarm i VG” har medverkat som föreläsare och 
spridit kunskaper och erfarenheter som är samlade, genomförda och dokumenterade av 
flera kommuner i VG. 

 
Allt material som används på utbildningstillfällena/föreläsningarna kommer att finnas 
tillgängligt på  www.mfd.se/valfardsteknologi 

http://www.mfd.se/valfardsteknologi
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8 TIPS, börja här 
 
 
 
 

Börja med processkartan, mer detaljerad finns på  www.vastkom.se 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dela upp arbetet i 3 steg, nedan bild är från projekt Fyrbodal där 9 kommuner samverkat 
 
 
 

 

http://www.vastkom.se/
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Den vanligaste frågan är: ”hur gör andra?” 

 

De förslag/verktyg som föreslås i denna rapport är framtagna tillsammans med flera 
kommuner där man arbetat både individuellt och i workshop form. 

 

Tanken är att ”verktygen” ska ge en enkel översikt över det arbete respektive kommun 
behöver ta itu med gällande utbytesarbetet och digitaliseringen av trygghetslarm. 

 

Om man t.ex. följer ”processkartan” som föreslås tar inte arbetet med digitalisering slut 
efter att man bytt ut alla sina larm. Tekniken medför och kräver kunskaper från flera led 
ur organisation, flera behöver involveras och dessa processer börjar sakta både 
accepteras och komma in i flertalet kommuner. 

 

En stor framgångsfaktor är samverkan i den egna kommunen där flera proffesioner 
delar erfarenheter och kunskaper. 

 
 
 
 
 
 
 

De kommuner som har erfarenhet av övergången 

från analoga till digitala larm känner större 

trygghet och tillit inför kommande ny teknik. 
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Tips, glöm inte dessa 

dokument 
 

 
 
 
 
 
 

A)  Personuppgiftsbiträdesavtal enligt 30-31 §§ personuppgiftslagen (1998:204) 

 
         1.   Syfte 

 

Konsulters/externa aktörers uppdrag innebär bland annat att de behandlar 
personuppgifter för kommunens räkning. 

 
 

Syftet med detta avtal är att kommunen säkerställer sitt självständiga personuppgiftsansvar 

enligt personuppgiftslagen (1998:204), PuL, och lagen (2001:454) om behandling av 

personuppgifter inom socialtjänsten, SoL-PuL, genom att reglera instruktioner till 

konsultfirman (personuppgiftsbiträdet) vid fullgörandet av uppdrag enligt detta avtal. 
 

Se bifogad fil: Personbiträdesavtal exempel 
 
 

 
B)  Rutiner för digitala trygghetslarm 

 

Vad är det för rutiner som gäller idag och är alla medvetna om dessa? När uppdaterades 

rutinerna och vem är ansvarig? Tänk på att ny teknik kräver nya rutiner! 
 

 
 

C)  Manual för digitala trygghetslarm 
 

Hur ser manualen för Digitala Trygghetslarm ut och har alla berörda tagit del av den? 
 

 
D)  Bilaga till huvudavtal med leverantörer 

 

De flesta kommuner skriver någon form av avtal ang Digitala Trygghetslarm/tjänster där man behöver 

mer exakt precisera ”vem gör vad” och vilka förväntningar finns mellan parterna. T.ex. vad innebär det 

för en kommun att ha en egen ”projektledare? Vad förväntar sig leverantören tillbaka? 
 

Se bifogad fil: Förslag tilläggsavtal med leverantörer 
 

 
OBS! Uppdatera rutiner, andra viktiga dokument och sprid dessa till berörda för kännedom. 

Exempel på ovan tex ”Rutiner från Tranemo kommun” finns på  www.vastkom.se 

http://www.vastkom.se/
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9 MÖTEN MED KOMMUNER 
 
 
 
 

Arbetet med att hantera utbytet av analoga trygghetslarm i VG har kommit olika långt och 
det finns skillnader mellan kommunerna hur man organiserar sig och vilka grupperingar man 
igångsätter. Vissa kommuner har etablerade larmgrupper/larmannsvariga  som har stor 
kunskap och erfarenhet, dessa grupper är ofta positva till  ny teknik. 

 
Tyvärr blir resultatet påverkat och tom sämre i de fall man inte har någon som är speciellt 
avsedd till ”ansvaret” för trygghetslarm. 

 
Då personer ur ledningsnivå deltar i arbetet med digitalisering lyckas man oftast genomföra 
och implementera arbetet snabbare och effektivare. Dessa kommuner har oftast även 
kommit längre än andra i sitt arbete med ny kommande värlfärdsteknologi och man förstår 
att införandet handlar om liknande processer som man använder i införandet av digitala 
trygghetslarm. 

 
Nedan visar en sammanställning av de frågor kommunerna i VG oftast ställer vid besök, 
möten, träffar intervjuer, sammankomster. 

 
 
 
 
 

Hur gör 
andra? 

 
 
 
 
 

Ramavtal 
eller egen 
upphandli 

ng? 

 

Kommun 
Hur kan vi 
samverka 

med 
andra? 

 

 
 
 
 

Kan vi lita 
på 

tekniken? 
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10 UPPHANDLING/RAMAVTAL 
 
 
 
 

Under 2015 har SKI/Kommentus arbetet med att ta fram ett nytt RAM-avtal för Digitala 
Trygghetslarm. 

 
Utvärderingen av de inkomna anbuden har tagit lång tid då man konstaterat oklarheter om 
hur leverantörerna svarar upp emot vissa ställda krav bl.a. kryptering och 
informationssäkerhet. 

 
Informationsmail från SKL/SKI gick ut 2015-11-20 där man skriver att arbetet pågår 
skyndsamt och att tilldelningsbeslut inte kan fattas före årsskiftet. 

 
Nytt ramavtal kommer att finnas tidigast februari 2016. 

 
Projektledaren för uppdraget är Sarah Götberg och för ytterligare frågor kan man maila till 

 
ski-kundsupport@sklkommentus.se 

mailto:ski-kundsupport@sklkommentus.se
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11 VAD ÄR VIKTIGT INFÖR FRAMTIDEN? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omvärldsbevakning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tydlig riktning 

Ledning 

Stöd 

Kunskap 

 
 
 
 

Det finns flera samband mellan kommunerna i VG oavsett kommunens storlek. 
 

Ovan tre delar ger vissa förklaringar till varför en del kommuner är klara med digitalisering 
av trygghetslarm och varför en del kommuner inte kommit lika långt. 

 
Där det finns tydliga riktlinjer och stöd från ledningen pågår oftast arbeten med framtidsfokus 
i högre utsträckning. I de kommuner man tagit steget till samverkan inom olika proffesioner i 
den egna kommunen kommer oftast mer komplexa frågor som berör flera områden högre på 
dagordningen, tex digitala trygghetslarm och tekniken kring oförutsedda händelser, 
risk/sårbarhetsanalyser etc. 

 
Den tekniska utvecklingen ger oss nya möjligheter men ställer också helt andra krav och 
nya funderingar vilket en del kommuner börjat diskutera mer aktivt då det sällan är en 
avdelning som bär hela ansvaret för arbetet med  t.ex.digitalisering av trygghetslarmen. 
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Vad svarar man när en anhörig/närstående frågar: 

 
 Vad händer om trygghetslarmet inte kommer fram pga något fel? 

 
 Hur har kommunen arbetet med säkerheten för trygghetslarm och hur agerar ni om allt slås 

ut? 
 

 Vem är huvudansvarig för ”trygghetslarmen” i vår kommun? 
 

 Vad händer med min anhörig vid händelse av t.ex. en storm som ödelägger all 
kommunikation med trygghetslarmen? 

 
Det som var rätt igår behöver inte vara rätt idag, vi behöver växla beteende och utveckla 
fokuset för att bli säkrare och tryggare i de val vi har framöver vilket kräver en större 
samverkan i kommunerna mellan tex omsorgen-IT-Säkerhet. 

 
I Norge utgår man ifrån ”Behovet från brukaren” vilket också styr riktningen till vilken teknik 
man behöver tillhandahålla för framtiden. 

 
I Sverige pratar vi om ”Brukar fokus” men vi tenderar tyvärr ofta till att utgå ifrån vilken teknik 
vi kan erbjuda och vad tekniken kan göra för oss. Kanske vi rentav förlorar på att erbjuda det 
”för brukaren bästa” då vi lyssnar in behovet utifrån teknikfokus? 

 
Om vi vänder på trappan kommer vi framöver att kunna erbjuda flertalet rätt anpassade 
välfärdstjänster och tekniska lösningar efter individuella behov och önskemål när det gäller 
trygghetslarm och tillhörande tjänster. 

 
Detta tankesätt gäller inte bara i våra egna hem utan även för SÄBO (Särskilt boende) där 
man i flera kommuner påbörjat arbetet med att se över vilka behov man står inför och vilka 
lösningar det finns att tillgå utifrån brukarens behov. 

 
a) Hur kommer framtidens äldreboenden, särskilda boenden att se ut och vara bemannade? 

 
b) Hur ser kundens/brukarens behov ut? 

 
 

 
 
 
 

 
Behov 

 
 
Möjligheter 

Brukaren 
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12 Erfarenhetsutbyte med Norge 

 

 

Bakgrund:           Hösten 2014 fick Borås stad förfrågan om att ta emot besök från Norge 
varför man ordnade ett erfarenhetsbesök mellan Norge och Sverige där 
flera kommuner från Norge deltog. 

 
Syftet med mötet var att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter 
om vilka olika steg man tagit inför digitaliseringen av trygghetslarmen, hur 
långt man kommit, hur man praktiskt genomfört förändringar, vad 
förändringarna skapat för nya krav och hur man såg på den framtida 
tekniska utvecklingen med välfärdsteknik. 

 
Från Borås Stad deltog enhetschefer, larmansvariga, områdeschefer, 
baspersonal etc för att på det sättet kunna påvisa omfattningen med 
”digitaliserings” arbetet med trygghetslarmen. 

 
 
 

Möte Oslo 2015-11-25 
 

Under 2015 har erfarenhetsutbyte mellan Norge och Sverige skett via Skype där Fyrbodals 
och Boråsregionens projektledare delat med sig av det arbete som pågått i VG under 2015. 
Framförallt har intresset för det gemensamma arbetet i Fyrbodal varit av stort intresse för 
andra att ta del av, hur man kunnat hitta samarbetsformer mellan nio (9) kommuner och 
vad detta arbete lett till för resultat. 

 
Norges Hälsodirektorat bjöd in till en återträff/erfarenhetsmöte 25-26/11-15 där 
representanter från fem (5) kommuner samt projektledare från Boråsregionen från Sverige 
deltog. 

 
En av de stora skillnaderna mellan Sverige och Norge konstaterades vara att i Norge utgår 
man ifrån brukarens behov i första hand och således blir fokuset riktat till behovet och inte 
tekniken. 
När behovet är kartlagt ser man över möjligheter till att mötesgå det bästa för brukaren 
sedan bestämmer man valet av tekniska hjälpmedel. 

 
I Sverige pratar vi om att sätta brukaren i centrum men vi utgår till stor del ifrån vilken teknik 
vi kan erbjuda och därmed sätter vi oftast tekniken i fokus. 

 
Något annat intressant man infört i Norge är ”Landkarta”. Detta är relativt nytt, startades 
under hösten 2015 och innebär att man kan följa de för tillfället 31 kommunernas pågående 
projekt inom området Välfärdstjänster. 

 
Informationen är öppen för alla och finns på samveis.no. 
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I Norge finns inget liknande vårt Ramavtal för trygghetslarm/tjänster utan man tar fram egna 
underlag/handlingar som kommunerna kan använda när de gör sina upphandlingar. 

 
För att få fram flera alternativ och leverantörer bjuder man in alla till visningar där 
leverantörerna får möta kommunernas ”behov” för att sedan se över vilka möjligheter de 
har i sitt sortiment som motsvarar kraven. 
Det betyder att leverantörerna får inkomma med förslag på lösningar där de själva ev får 
samverka med andra leverantörer för att få ihop en helhet. 

 
Läs mer om Norgebesöket i de bifogade filerna ”erfaringar från Norge” 
Där finns även deltagarlista och PP-material som presenterades under dagarna. 
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13 Mobila GPS-trygghetslarm 
 
 
 

 
 Vad finns det för larm som fungerar utanför det egna hemmet? 

 Kan man förlänga sitt nuvarande trygghetslarm så att det fungerar utanför det 
egna hemmet? 

 Var ska man vända sig för att få mer information? 
 

 
 

För att hjälpa kommunerna i VG med mer info ang ovan frågor anordnade 
projektet informationsdagar som genomfördes i Skövde 3/12 och 4/12 i 
Uddevalla. 

 

Inbjudna föreläsare var Agneta Aldor, Projektledare Lidingö kommun och Mona 
Arlehed från 
Staying Active som arbetet med Mobila GPS-larm under flera år. 

 
 

Lidingö kommun arbetar med visionen att varje individ ska ges möjlighet att leva 
ett självständigt liv så långt det är möjligt och det innebär att man då erbjuder 
Mobila GPS- trygghetslarm. 

 
Många av de som vårdar sina anhöriga idag har själva privat införskaffat de 
hjälpmedel man anser uppfylla behovet. Det kan röra sig om en maka/make med 
kognitiv nedsättning eller att man vill känna trygghet både inomhus och utomhus. 

 
Mobila trygghetslarm har precis som Digitala trygghetslarm digital frekvent 
övervakning. 

 

Man talar ofta i termer om två olika kategorier mobila larm: 
 

• ”Demenslarm” 
– positioneringslarm (GPS larm) för människor med kognitiv nedsättning 

 
• Vanligt mobilt trygghetslarm 

– trygghetslarm som fungerar både inomhus som utomhus 
 

 

Projekt Lidingö 

 

Under 2016 kommer Lidingö kommun att genomföra två olika delprojekt 
 

1.  Delprojekt anhörigstöd 
2.  Delprojekt ordinärt boende 

 
 

Målgruppen är: 
 

  Personer i tidigt skede av kognitiv svikt 
 Äldre i behov av rörelse och socialkontakt 
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Syftet är: 

 

• Hitta vägar att nå ut till målgruppen, t.ex. studiecirkel 
 

• Klargöra kommunens roll och ansvar 
 

• Larmcentral – hur, när och vilken 
 

• Involvera frivilligorganisationer, volontärer och anställda i stadens övriga förvaltningar 
 

 
 

PP-material från föreläsningen 2015-12-03/04 finns på www.vastkom.se 

http://www.vastkom.se/
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14 Vad kan kallas för Digitalt Trygghetslarm? 
 
 
 

Det är förvirrande med alla tekniska termer och begrepp, många söker enkla svar och 
lösningar för att förstå hur ny teknik för digitala trygghetslarm fungerar. 

 

Nedan punkter är en hjälp på vägen. 
 
 
 
 

Ett digitalt trygghetslarm är digitalt och funktionellt om: 
 

1.   Det är konstruerat och byggt för digital kommunikation över Internet. 
 

2.   Det använder protokollet SCAIP för kommunikation med larmcentral över Internet. 
 

3.   Dess funktion och tillgänglighet med automatik kan övervakas på minutnivå. 
 

4.   Dess inställningar av omsorgspersonal kan hanteras över Internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

För ytterligare information se bilaga: 
 

”Varför Digitala Trygghetslarm” av Johnny Leidegren teknisk konsult. 
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15 SLUTORD 

 

 

Projektet har under 2015 haft fokus på att förmedla konkret information samt skapa 
delaktighet i arbetet med införandet av Digitala Trygghetslarm i VG. 

 
Målet har varit att komma i kontakt med olika professioner och därigenom vägleda 
arbetet ur olika perspektiv, inte bara utifrån chefsnivå utan även med involvering från 
baspersonalen. 

 
Sammanfattningsvis kan konstateras att arbetet har kommit olika långt men insikterna 
över att arbetet berör många fler än bara personalen i äldreomsorgen börjar nå ut i 
organisationerna. 
Samtidigt som det finns mycket kunskaper och information saknas detsamma beroende 
på hur man i kommunen arbetat med kunskapsspridning och informationsutbyte. 

 
Dessutom behöver man se över vad man erbjuder för tjänster och om dessa tjänster 
finns tillgängliga dygnet runt och året om behöver även rutinerna inrättas i samma 
riktning och spridas till berörda. 

 
Man behöver tydligöra vem/vilka som ansvarar för kommunens digitala trygghetslarm 
och de tillhörande tjänsterna för redan nu vet man att det kommer att ske integrationer 
med andra närliggande system/tjänster för att bemöta våra framtida brukare. 
Dagens anhöriga och närstående ifrågasätter och eftersöker själva vilka möjligheter 
som finns för den omsorg och vård de mest önskar/behöver. 

 
Små kommuner anser flera gånger att de inte har samma möjligheter att införa ny 
teknik eller tillsätta projektgrupper för ett större arbete som större kommuner. 

 
En anledning som ofta nämns är att man saknar IT-strateger, säkerhetschefer etc och 
inte har samma resurser. 

 
Det finns tydliga mål från bla MFD som arbetar med välfärdsteknologin: 

 
• Att alla kommuner erbjuder välfärdsteknologiska tjänster som en del av sitt tjänsteutbud 
• Likvärdigt oavsett var i landet individen bor 

 
Ovan innebär att kommunerna behöver samverka i större utsträckning och hitta 
framtida lösningar som når över kommungränserna. Detta arbete behöver startas 
omgående eftersom vi idag redan har svårigheter att hitta rätt kompetenser inom flera 
områden där tekniken ställer nya kompetenskrav. 
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Flera kommuner i VG har påbörjat gemensam samverkan för frågor som berör t.ex. 
digitalisering/trygghetslarm/välfärdsteknik och man ser effekter av vilka fördelar 
samverkan genererar. 

 
Framtidens utmaningar: 

 
 
 
 
 
 

Kunskap/inforamtation 
 
 

 
Omvärldsbevakning 

 
 

 
Samverkan 

 
 
 
 
 
 

 
Kunskap: 
För att få kontroll behövs kunskap och god kompetens. Kunskapen behövs i alla led där 
baspersonalen behöver involveras i större utsträckning för att i sin tur sprida viktig 
information vidare. 

 
Behovet av att utbilda personal vid införande av ny teknik behöver belysas starkare. De 
personer som blir involverade i kedjan behöver informeras om vilka avtal som gäller och 
vad dessa avtal innebär, t.ex. 

 
o vem är leverantör, vilka produkter/tjänster kommer att implementeras 
o hur lång är avtalstiden 
o vem är kontaktperson hos leverantören (leverantörens projektledare) 
o utbildning/fortbildning (hur/när/för vilka) 
o vilka försäkringar gäller vid skada, åska 
o tillbehör, ingår larmklockor, armband etc 

 

 
 

Omvärldsbevakning: 
De kommuner som utsett någon ”speciellt huvudansvarig” för 
DigitalaTrygghetslarm/tjänster har oftast mer och bättre kunskaper samt förståelse för 
vad ny teknik innebär och vilka förändringar den för med sig. 

 
Att ha en huvudansvarig för området gynnar ofta kommunen vid t.ex. upphandlingar då 
vikten av kunskap för en tydlig kravställan kan bli avgörande för resultatet. 
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Idag finns information om Digitala Trygghetslarm/tjänster tillgängligt på olika hemsidor, 
hos leverantörer, sociala medier, myndigheter t.ex. SKL, Socialstyrelsen, MFD 
(Myndigheten för delaktighet). 
I december 2015 upprättade MFD en FB-sida (Facebook) som ständigt kommer att 
vara uppdaterad inom välfärdsteknologi och digitala tjänster. 

 
Samverkan: 
De som samverkar i grupper/team där olika proffesioner möts kommer att 
lyckas med att implementera och nyttja ny teknik i större utsträckning samt dra 
nytta av det tekniken erbjuder. 

 
Vid samverkan där flera kommuner arbetat tillsammans i ett team* visar ofta förbättrade 
allmänna kunskaper och förutsättningarna att nå utsatta mål teamet gemensamt satt 
upp ökar. 

 
Säkerställande av införandeprocesser dvs. noggranna och genomgångna rutiner, 
föreskrifter, manualer, handlingsplaner etc innebär kvalitetshöjning i både 
den egna organisationen (t.ex. rutiner/riskanalyser etc) samt för de tjänster man nyttjar 
och införskaffat. 

 
För att nå resultat: Våga ifrågasätta, ställ tydliga mål och krav, ta del av kunskap från 
säkra källor och samverka. 

 
*(exempel: Gemensam upphandling i Fyrbodal, 9 kommuner i samverkan) 

 
 
 
 
 
 
 

Projet ”Digitala Trygghetslarm i VG” avslutades 2015-12-31 
 

Projektledare/text:  Maarit Liljeroth 
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	KALLELSE till sammanträde

	TU Samarbetsavtal från 2017-10-01 Styrelsen 170124
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