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VästKom? 

VästKom är en samorganisation för de 49 kommunerna i Västra 
Götaland. 

Vi företräder och samordnar de 49 kommunernas intressen på 
regional nivå tillsammans med de fyra delregionala 
kommunalförbunden. 

• VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör 
med fokus på välfärd och regional utveckling 

• VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra 
Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och 
konkurrenskraftig region 

• VästKom skapar relationer för att uppnå ett gott 
samverkansklimat som leder till ökad nytta 



 
           

                 
              

 

              
             

  

 
  

         

  
           
           

  
          

   

   

Organisation och struktur 
Föreningsstämman 
Föreningsstämman är VästKoms högsta beslutande organ där varje medlem företräds av ett ombud 
och en ersättare som är valda för en mandatperiod. Föreningsstämma hålls en gång vart fjärde år, året 
efter val till kommunernas fullmäktige har hållits, dvs. det första året på en ny mandatperiod. 

Styrelsen 
Stämman väljer en styrelse som har 16 ledamöter; fyra från varje kommunalförbund. 

Minst tre av respektive kommunalförbunds fyra ledamöter sitter också med i presidiet i sitt kommunal-
förbunds direktion/styrelse. Styrelsen styr VästKoms verksamhet och är en samlad politisk arena för 
länets 49 kommuner. 

Arbetsutskottet 
Styrelsen har ett arbetsutskott som består av fyra ledamöter vilka utgörs av de fyra 
kommunalförbundens respektive ordförande. 

Kansliet 
VästKoms kansli består av en VD samt en liten stab av medarbetare, tillsvidare- och projektanställda. 

Ledningsrådet 
Ledningsrådet ska vara rådgivande och vara ett professionellt och sakkunnigt stöd till den politiska 
ledningen och till VD i VästKom. Består av de fyra förbundsdirektörerna och VD för VästKom. 

Arbetsgrupper och beredningsgrupper 
VästKoms medarbetare arbetar tillsammans med medarbetare från kommunalförbund och med Västra 
Götalandsregionen i olika konstellationer. 

Ledningsrådet 
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Verksamhetsidé 

VästKom företräder och samordnar de 49 kommunernas och 
de fyra kommunalförbundens intressen på regional nivå i 
prioriterade frågor där nyttan blir större av att samverka 
regionalt än delregionalt. 

VästKom är en stödstruktur och arbetar på uppdrag av 
kommunalförbunden och bidrar på så sätt till att skapa nytta 
för kommunernas invånare 

Verksamhetsplan 2021-23 VästKom 5 



 02 Vad sysslar VästKom med? 



Vad har vi bidragit med hittills?

• Regionala lösningar – med nytta för kommunerna
•Överenskommelser/avtal för 49 kommuner och VGR

• Hälso- och sjukvårdsavtal
• Tim
• FVM – framtidens vårdinformationsmiljö

•Tjänster
• SAMSA IT-system

• Videomötestjänster 

•Grundläggande förutsättningar
• Organisation för gemensam förvaltning och utveckling med VGR - GITS
• Kommunikationstorget (gemensam IT-infrastruktur, för de 49 kommunerna och VGR)
• SITHS, inklusive lokala utgivningskontor – säker inloggningslösning



Vad har vi bidragit med hittills?

• Nationella lösningar - med nytta för kommunerna
•Nationella lösningar som paketerats och breddinförts

• NPÖ – nationell patientöversikt

•Egna lösningar som paketerats och förmedlats nationellt
• Dela digitalt (deladigitalt.se)
• Systemkartan (systemkartan.se)

• Nationell påverkan
•Ledningsstruktur för nationella digitaliseringslösningar

• SKR, Inera AB (1177 mm), DIGG

•SDK – säker digital kommunikation (ersättning av FAX)



Vad har vi planerat för att bidra till framöver?

• Utredning av VästKoms uppdrag
•Flera av kommunens olika uppdrag eller ”enbart” Vård och omsorg / Hälso- och 

sjukvård? 
•Relationen mellan kommuner, kommunalförbund, VGR, SKR
•Förslag tas fram under året

• Pågående arbeten
•Förvaltning av pågående uppdrag, ex IT-systemet SAMSA
•FVM
•Elevhälsodatabas (med VGR)

•Välfärdsteknik i samverkan – digitala hjälpmedel i samverkan



Välfärdsteknik i samverkan03
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Vägen fram till idag

För att bibehålla momentum och  utveckla kvaliteten krävs åtgärder. Det är inte längre 
en fråga om vi ska ha digitala hjälpmedel utan hur vi får det att fungera bäst

2021 står Västra 
Götaland inför ett 

vägval: ska vi 
samarbeta kring 

digitala hjälpmedel?

2013 det första länet startar samarbete mellan 
region och kommun kring välfärdsteknik.

2010 Nationell strategi för e-hälsa. 
(IT-säkerhet, digitala trygghetslarm)

2014 startades arbetet med att påvisa att gemensam 
drift av välfärdsteknik är möjligt i Västra Götaland.

2019 VGR startar pilotprojekt egenmonitorering. 

2021 kartläggning visar på ojämlik tillgång till 
digitala hjälpmedel för länets invånare.

2021 välfärdsteknik är en viktig del av den Regional utvecklingsstrategi för 
Västra Götaland 2021 – 2030. HSS fattar beslut om digitalt först.

2020 startade SKR Nationellt kompetenscentrum för 
väldfärdsteknik och utsåg tio modellkommuner för 
äldreomsorgens digitalisering – tre i VG!

2014 släpper SOS den första uppföljningen angående e-hälsa -
digitala trygghetslarm högst på agendan. 

2020 Många parallella initiativ och tester av 
digitala hjälpmedel runt om i Västra Götaland

2013 -2021 ökande statliga satsningar på e-hälsa och 
digitalisering av välfärdsuppdragen –exempelvis mobila 
trygghetslarm, digital tillsyn, egenmonitorering
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2021 står Västra Götaland inför ett vägval: ska vi samarbeta kring digitala hjälpmedel?

ARBETSMATERIAL FÖR DISKUSSION

2027

Regionen och kommunerna har alla valt 
separata lösningar. Det finns färre 
produkter, fler leverantörer till högre 
kostnad än vid samarbete.

Regionen och kommunerna har valt 
gemensamma lösningar. Det finns fler 
produkter och färre leverantörer till lägre 
kostnad än utan samarbete.

2027

Kostnaderna ökar 
och utbudet varierar Regionen och 

kommunerna börjar 
upphandla egna 
lösningar från olika 
leverantörer

Ojämlikheten ökar 
- vissa huvudmän 
klarar uppdraget 
medan andra inte 
gör det

Det blir svårt för 
invånare och 
medarbetare när 
många produkter 
inte kan användas 
tillsammans

Nyttjandet ökar och 
synergier mellan 
regionen och 
kommunerna 
uppstår.

Ett gemensamt 
sortiment växer fram 
utifrån gemensamma 
prioriteringar och 
standarder

Alla huvudmän deltar 
och utbudet ökar 
tillsammans med 
support, logistik och 
service

Samarbetet gör det 
enklare, produkterna 
fungerar tillsammans

Om vi inte samarbetar Samarbete om digitala hjälpmedel



Om vi inte samarbetar Samarbete om digitala hjälpmedel

Vi tänker oss att året är 2027... 

ARBETSMATERIAL FÖR DISKUSSION 14

Digitaliseringen av välfärdstjänsterna och produkterna kommer att komma – oavsett om vi samarbetar eller inte. Med ett samarbete får 
vi fler produkter, färre leverantörer och lättare för medarbetarna i verksamheterna som behöver hantera färre gränssnitt.   Framför allt 

blir det mer jämlikt och högre kvalitet för invånarna

Regionen och kommuner har alla valt egna lösningar. Det finns färre 
produkter och fler leverantörer till högre kostnad än vid samarbete.

Regionen och kommunerna har valt gemensamma lösningar. Det finns 
fler produkter och färre leverantörer till lägre kostnad än utan 

samarbete.

Patient A

Brukare B
Medarbetare

Patient A

Brukare B Medarbetare

Brukare C Brukare C



Innehåll
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Introduktion till Välfärdsteknik i samverkan
Lärdomar från utredningen
Förslaget på principiell modell
Samverkansavtal som grund för fortsatt arbete



Välfärdsteknik i samverkan

ARBETSMATERIAL FÖR DISKUSSION 16

Ojämlik tillgång till digitala hjälpmedel 
för länets invånare idag 

Välfärdsteknik i samverkan är ett gemensamt initiativ av Västra Götalandsregionen och VästKom. Det handlar om att ta fram en gemensam 
modell för hur ett enhetligt sortiment av digitala hjälpmedel kan tillhandahållas genom Hjälpmedelscentralen och är en naturlig del i 

omställningen till en personcentrerad och nära vård. 

Flera faktorer driver mot ett ökat 
behov av digitala hjälpmedel

Breddat uppdrag till 
Hjälpmedelscentralen – den 

naturliga vägen framåt

Exempel: GPS-larm för äldre i 
ordinärt boende

Välfärdsteknik i samverkan – ett steg 
mot en personcentrerad, god och 

nära vård

• Gemensamt utbud av digitala 
hjälpmedel utifrån invånarnas 
behov

• Mer jämlik tillgång till digitala 
hjälpmedel

• Bättre omvärldsbevakning 

• Höjd kompetens och kvalitet

• Minskat dubbelarbete

• Bättre förhandlingsposition 
gentemot leverantörerUtökning av sortimentet med digitala 

hjälpmedel inom HSL och SOL



Vad är digitala hjälpmedel?

ARBETSMATERIAL FÖR DISKUSSION 17

Digital teknik som 
syftar till att bibehålla 
eller öka trygghet, 

aktivitet, delaktighet 
eller självständighet 

för en person som 
har eller löper 

förhöjd risk att få en 
funktions-

nedsättning. Oavsett 
om den är 

individuellt 
utprovad eller inte

Digital teknik som 
syftar till att bibehålla 
eller öka trygghet, 

aktivitet, delaktighet 
eller självständighet
för en person som har 

eller löper förhöjd 
risk att få en 
funktions-

nedsättning

Förskriven 
medicinteknisk 

produkt som syftar 
till att kontrollera, 

bibehålla eller 
förbättra ett 

medicinskt tillstånd 
och som är avsedd 
att kunna användas 

utan hälso- och 
sjukvårdsutbildning.

Hjälpmedel för 
medicinsk behandling

Hjälpmedel

Individuellt 
utprovad produkt 
som syftar till att 

bibehålla eller öka 
aktivitet, 

delaktighet eller 
självständighet

genom att 
kompensera en 

funktions-
nedsättning

Hjälpmedel för det 
dagliga livet

Välfärdsteknik Digitala hjälpmedel

Digital teknik som 
syftar till att 
kontrollera, 

bibehålla eller 
förbättra ett 

medicinskt tillstånd 
och som är avsedd att 
kunna användas utan 

hälso- och 
sjukvårdsutbildning.
Oavsett om den är 

individuellt utprovad 
eller inte

Definierade begrepp enligt Socialstyrelsens termbank Västra Götalands beskrivning



Digitala hjälpmedel kan möta olika behov hos invånaren

18ARBETSMATERIAL FÖR DISKUSSION

Invånarbehov där digitala hjälpmedel kan vara aktuellt

Begreppet digitala hjälpmedel avser både 
produkter med digitala komponenter som 
traditionellt brukar räknas som hjälpmedel 
och produkter som brukar definieras som 

välfärdsteknik. Alltså produkter med 
användning inom HSL, SOL och LSS. 

Gemensamt är att de används av invånaren i 
dennes vardagsmiljö.

Kompensera för 
fysiska 
funktionshinder 

Hantera läkemedel

Skapa tekniska 
förutsättningar

Kommunicera 
digitalt

Öka trygghet och 
självständighet

Kompensera för 
kognitiva 
funktionshinder

Öka aktivitetsnivå

Mäta 
hälsoparametrar



Arbetet engagerar och involverar hela Västra Götaland 

ARBETSMATERIAL FÖR DISKUSSION 19

80-tal semistrukturerade intervjuer Två enkätundersökningar 30-tal workshops, 8 dialogmöten, 30-tal presentationer i olika forum

Brukarrepresentanter, förskrivare, 
utredare, processledare, jurister 

digitaliseringsstrateger, socialchefer, 
verksamhetschefer, IT-chefer mm.

Brukarrepresentanter, förskrivare, handläggare vid SOL, upphandlare, 
medarbetare på HMC, socialchefer, rehabchefer, jurister, representanter från andra 

regioner, logistik och support, IT-chefer, IT-utvecklare, MAS, SAS, 
verksamhetsutvecklare och samordnare inom eHälsa, systemförvaltare mm.

Projektgrupp
Regionutvecklare och samordnare för hjälpmedelsfrågor vid Ledningsrådet MTP, 
enhetschef KommunRehab, eHälsosamordnare & MAS, verksamhetschef HMC, 
strategisk inköpare hjälpmedel koncernkontoret, regionjurist, systemförvaltare, 
projektledare AllAgeHub och planeringsledare välfärdsteknik

Styrgrupp
VD VästKom, digitaliseringsdirektör, enhetschef välfärdsutveckling, enhetschef 
intraservice, representant för Primör & privata vårdgivare, tf. servicedirektör, 
avdelningschef vårdens digitalisering, enhetschef digitala verksamhetsutveckling, 
inköpschef, utvecklingschef IT, läkemedels- och hjälpmedelschef

Brukarrepresentanter, IT-strateg, 
verksamhetsutvecklare, socialchef 

hjälpmedelsansvarig, förvaltningschef, 
utvecklingsledare, områdeschef mm.



Innehåll
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Introduktion till Välfärdsteknik i samverkan
Lärdomar från utredningen
Förslaget på principiell modell
Samverkansavtal som grund för fortsatt arbete
Nästa steg



Ojämlik tillgång till digitala hjälpmedel för 
länets invånare idag

ARBETSMATERIAL FÖR DISKUSSION 21

Källa: Socialstyrelsen

Breddinfört
Pilot- eller testverksamhet
Förekommer inte

GPS-larm Passiva larmNattillsyn med digital teknik

Äldre i ordinärt 
boende

Personer med 
funktions-

hinder i 
ordinärt boende

27 %
10 %
63 %

29 %
27 %
45 %

67 %
6 %
27 %

71 %
4 %
24 %

29 %
12 %
59 %

51 %
14 %
35 %

Totalt 654 invånare 2020 – en 
fjärdedel (179 st.) inom en kommun

Totalt 99 invånare 2020 – en fjärdedel 
(25 st.) inom en kommun Antal invånare 2020 okänt



Invånare och kommuner tycker att ett samarbete kring 
digitala hjälpmedel i Västra Götaland är mycket viktigt

22

Mycket 
viktigt

Inte alls 
viktigt

Medelvärde
Mycket 
viktigt

Inte alls 
viktigt

Medelvärde

Invånar-/Brukarorganisationer (n=12) Kommunerna i Västra Götaland (n=42)

”Jämlikhetsaspekten är synnerligen viktig när det kommer till en allt 
högre grad av digitaliserade tjänster inom hälso- och sjukvård, omsorg, 
LSS och hjälpmedel. Gruppen med funktionsnedsatta får på inga sätt 

hamna på undantaget i denna utveckling.” 
Organisation inom funktionshinder

”Jag tycker att det är väldigt positivt 
att ni tagit tag i denna viktiga 

fråga.”
Organisation inom funktionshinder

”Främjar delaktighet och självständighet. Blir likvärdig tillgång 
oavsett var man är bosatt. Framtiden kommer att ”kräva” det. Ser en 
vinst i att det är en samlad grupp med expertis. Slippa tidskrävande 

upphandlingar” 
Medelstor kommun

”Användandet av välfärdsteknik kommer troligen att öka mycket om 
det går att köpa in via Hjälpmedelscentralen. Underlättar för 

kommunerna som inte behöver handla upp egna avtal.” 
Medelstor kommun

”För att öka tryggheten 
både i hemmet och i 

samhället samt att motverka 
ofrivillig ensamhet.”

Seniorförening
”Att upphandla gemensamt ger oss storskalighetsfördelar avseende 

pris och dessutom blir det likvärdighet i utbudet mellan kommunerna”
Stor kommun

ARBETSMATERIAL FÖR DISKUSSION



Översikt: Prognos av fyra digitala hjälpmedel över tid
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Prognosen för GPS-larm, digital tillsyn och läkemedelsrobot baseras på nuvarande spridning av produkten. Medelscenariot motsvarar att hela Västra Götaland har lika många produkter/1000 inv. som de fem 
kommuner i länet som hade flest produkter år 2020 och vid år 5 har länet lika många produkter/1000 inv. som de fem kommuner i Sverige som hade flest produkter 2020. För GPS-larm används inte den kommun 
som har flest GPS-larm per 1000 inv. på grund av stora policy skillnader jämfört med övriga kommuner. Målgruppen utgörs av personer som är 65 år eller äldre. Prognosen för digital blodtrycksmätare 
uppdateras löpande utifrån datainsamling och målgruppen utgörs av personer som är 45 år eller äldre.
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För prognoserna har vi utgått från verklig spridning av produkter – snarare än att titta på befolkningsutveckling – då 
nyttjandegraden av tekniken snarare kommer variera mer än förändringen av målgruppens storlekar 
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År 5: 1 % av invånare 45 år eller 
äldre har tekniken

År 5: 13 % av invånare 65 år eller 
äldre med beviljad hemtjänst eller 

SÄBO har tekniken

År 5: 13 % av invånare 65 år eller 
äldre med beviljad hemtjänst eller 

SÄBO har tekniken

År 5: 19 % av invånare 65 år eller 
äldre med beviljad hemtjänst eller 

SÄBO har tekniken

ARBETSMATERIAL FÖR DISKUSSION



Alternativkostnaden för att inte samarbeta är hög

24

Om var och en av de 50 
huvudmännen gör detta själv 

beräknas det totalt kosta mellan 
100 – 400 miljoner kronor per 
år för de delar som istället skulle 

gå att göra gemensamt

Om vi gör detta tillsammans 
finns stora samordningsvinster. 
Totalt uppskattas det kosta cirka 

15 – 20 miljoner kronor per 
år

Arbetsmaterial 20211101

Om vi inte samarbetar Samarbete om digitala hjälpmedel
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Principiell modell för samarbete kring digitala hjälpmedel
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Gemensam målbild och 
principer för samarbetet 

som etableras med 
samverkansavtal

Befintlig ledningsstruktur 
för hjälpmedel ansvarar 

för sortiment- och 
ekonomistyrning samt 

riktlinjer för användning

Gemensamt och enhetligt 
produktsortiment som 

möter olika invånarbehov 
och utökas stegvis

1 2 3

Försörjning av digitala hjälpmedel 
med arbetssätt som bygger på 

befintliga strukturer

Koncerninköp upphandlar digitala 
hjälpmedel tillsammans med 

Hjälpmedelscentralen

Hjälpmedelscentralen har ett 
helhetsansvar för försörjningen –
från omvärldsbevakning till logistik, 

service, kundtjänst och 
rekonditionering

Kommunernas och regionens 
verksamheter beställer/förskriver 

digitala hjälpmedel utifrån 
invånarens behov och skapar 

lokala förutsättningar för 
användning

4

4a

4b

4c

Förenklad skiss över försörjningen av digitala hjälpmedel



Vilka justeringar behövs? (aktuell hypotes - förenklad)

ARBETSMATERIAL FÖR DISKUSSION 27

Verksamheten regleras av 
tre avtal

Kommunerna och regionen styr och leder Hjälpmedelsverksamheten gemensamt

Användningen beskrivs i 
Handbok för förskrivning 
av personliga hjälpmedel

Hjälpmedelscentralen
Förser invånare i Västra Götaland med 

hjälpmedel
Uppdrag

Sortiment
Traditionella och digitala hjälpmedel i sortimentet 
vilket revideras löpande

Upphandling Logistik
Rekonditionering

Support
Underhåll

Kommuner och regioner 
hyr och köper hjälpmedel 
till invånaren

49 Kommuner i 
Västra Götaland

VGR

Det politiska samrådsorganet mellan VästKom och Västra Götalandsregionen (SRO)

Politisk beredningsgrupp MTP

Ledningsråd Medicintekniska produkter

Hjälpmedelsforum (forum för dialog och informationsutbyte)

Ett utökat sortiment med digitala 
hjälpmedel inom HSL, LSS och SOL 

och därtill kopplad kompetens

Revideras med riktlinjer och 
produkthänvisningar för nya produkter

Ev. förtydligande i befintliga avtal 
och/eller nytt tilläggsavtal

Förtydligande 
av  uppdrag 
kopplat till 

digitala 
hjälpmedel

PRELIMINÄR



Målbild ur invånarens perspektiv – jämlik tillgång, ökad 
trygghet och självständighet

ARBETSMATERIAL FÖR DISKUSSION 28

Kommunikation
Trygghet och 

säkerhet Självständighet Delaktighet
Psykosocialt 

välbefinnande
Avlastning i 

omsorgsarbetet

Jämlik tillgång och 
kvalitet i länet

Enkelt – när digitala hjälpmedel är kompatibla med 
varandra och kan användas med flera huvudmän

En kontaktpunkt

Kommuner Regionen



Vad ingår i samarbetet?
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Upphandling

Utbildningar

Hantering av 
beställningar

Rådgivning

Kundtjänst och support

Tekniskt underhåll, 
service och akut 

beredskap

Lager

Logistik och leverans

Rekonditionering

För varje produkt

Installation

Gemensamt sortiment av 
produkter

Gemensamt regelverk för 
användning

Omvärldsbevakning

Övergripande

Prisberäkning, 
prisjustering och 

uppföljning

ARBETSMATERIAL FÖR DISKUSSION
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Remissversion samverkansavtal om digitala hjälpmedel 

ARBETSMATERIAL FÖR DISKUSSION 31

Justerade uppdrag för 
digitala hjälpmedel

Gemensam investering 
med statliga medel

Beslut fattas hos varje 
huvudman

Samverkansavtalet mellan de 50 huvudmännen beskriver målet/intentionerna med arbetet, vilka principer som ska gälla 
för samarbetet, förtydligande av uppdrag och gemensam investering

Samverkansavtalet handlar om att etablera det gemensamma samarbetet. Att börja nyttja produkterna som 
tillgängliggörs genom samarbetet kan ske stegvis utifrån varje huvudmans behov och befintliga leverantörsavtal

Nedanstående aktörer får 
justerade uppdrag för 
digitala hjälpmedel:
• Koncerninköp
• Hjälpmedelscentralen
• Styr och 

ledningsfunktionerna för 
hjälpmedel

Mål och ramar för 
samarbetet

Engångsfinansiering för 
att etablera samarbetet 
med 10 kronor per 
invånare och huvudman



1. Styrgrupp Välfärdsteknik i samverkan fattar beslut om att förslaget på 
samverkansavtal kan gå till beslut i SITIV.

✓ 13 oktober

2. SITIV fattar beslut om att förslaget på samverkansavtal kan gå till SRO ✓ 12 november
3. Beredningsgruppen för Avtal & Överenskommelse informeras om ärendet innan 

överlämning till Ledningsrådet
✓ 11 november

4. Ledningsrådet MTP tar ställning till förslaget på samverkansavtal ✓ 9 december
5. Den politiska beredningsgruppen tar fram förslag, rekommendationer och 

beslutsunderlag till SRO
✓ 3 december

6. SRO gör ett ställningstagande att förslaget på samverkansavtal kan gå på remiss ✓ 19 januari 2022

7. Remisstid med remisshantering via webbformulär och digitala 
remisskonferenser

8. Den politiska beredningsgruppen till SRO bereder ärendet till SRO 22 april 2022

9. SRO gör ett ställningstagande att samverkansavtalet kan skickas vidare till 
huvudmännen för beslut

28 april 2022

10.HSS godkänner för VGR och Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att 
underteckna samverkansavtalet. (parallellt med 10)

25 maj 2022

11.VästKoms styrelse tar ställning till samverkansavtalet och rekommenderar 
kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ta beslut

Maj/juni 2022

12.Rekommendation i de fyra kommunalförbunden Juni alt. Aug 2022
13.Beslut och undertecknande av samverkansavtalet i respektive kommun Sept – Dec 2022

Besluts- och remissprocess för förslaget på samverkansavtal 
för digitala hjälpmedel
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Remiss av samverkansavtalet
• Remissperiod: 20 januari – 18 april
• Publicering av alla dokument läggs på vårdsamverkans hemsida

• Remissversion av samverkansavtal
• Avsiktsförklaring mellan VGR och VästKom
• Bilaga 1: Utredning om enhetligt sortiment av digitala hjälpmedel i Västra Götaland
• Bilaga 2: Modell för att tillhandahålla digitala hjälpmedel i Västra Götaland
• Bilaga 3: Införandeplan för att tillhandahålla digitala hjälpmedel i Västra Götaland

• Remissvar lämnas in genom webbformulär senast den 18 april
• Det är frivilligt att lämna remissvar. Möjligheten att lämna remissvar är öppen för alla men riktar 

sig särskilt till huvudmännen.
• Det kommer finnas goda möjligheter till dialog under remissperioden, exempelvis vid 

remisskonferenser
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https://www.vardsamverkan.se/pagaende-uppdrag/valfardsteknik-i-samverkan/remiss-forslag-pa-samverkansavtal-digitala-hjalpmedel/


Innehåll

34

Introduktion till Välfärdsteknik i samverkan
Lärdomar från utredningen
Förslaget på principiell modell
Samverkansavtal som grund för fortsatt arbete
Nästa steg



Välfärdsteknik i samverkan à Digitala hjälpmedel i samverkan

Välfärdsteknik i samverkan
• Utredning rörande om och iså fall hur ett 

samarbete kring välfärdsteknik kan fungera

• Antog begreppet ”digitala hjälpmedel”

• Utredningen är färdig och uppdraget är 
förnyat/förlängt med nytt syfte

Digitala hjälpmedel i samverkan
• Arbeta med de förutsättningar som krävs för att 

tillgängliggöra digitala hjälpmedel genom att:
• Stödja processen kring samverkansavtalet

• Vara strategiskt stöd till styrstrukturen i 
framtagande av nya uppdrag och avtal

• Arbeta tillsammans med befintlig organisation 
inom HMC

• Process/projektleda nytillsatta resurser 
tillsammans med HMC’s ledning

• Fortlöpande utveckla modellen
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Nu jobbar vi för att få samarbetet på plats!
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April 2021 – Dec 2021

Okt 2021 – Jun 2025

Etapp 1 utredning

Välfärdsteknik i samverkan

Mål: beslutsunderlag avseende om och i 
så fall hur ett samarbete kring digitala 
hjälpmedel kan etableras

Prel. Jul 2025-framåt

Etapp 3: Långsiktig modell

Ordinarie drift

Mål: Samtliga huvudmän 
avropar delar av eller hela 
sortimentet av digitala 
hjälpmedel

Etapp 2 genomförande

Digitala hjälpmedel i samverkan 

Mål 2022: samverkansavtal om 
digitala hjälpmedel underskrivet 
av huvudmännen
Mål 2022: utrullning av utvalda 
produkter påbörjas runt årsskiftet

Mål 2022: stegvis överlämning till 
linjeorganisationen



www.vastkom.se


	Structure Bookmarks
	VästKom 
	Vilka ärVästKom? 
	VästKom? 
	Organisation och struktur 
	Verksamhetsidé 


