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Begreppet digitala hjälpmedel är digital teknik som syftar till att  

a) bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en invånare som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning. Oavsett om den är 

individuellt utprovad eller inte.  

b) 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, 

Dessa avser både produkter med digitala komponenter som traditionellt brukar räknas som hjälpmedel och produkter som brukar definieras som välfärdsteknik. Alltså 

produkter med användning inom Hälso- och sjukvårdslagen, Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Gemensamt är att de används av 

invånaren i deras vardagsmiljö. 

Vårens arbete med digitala hjälpmedel har startat 

Nyhetsbrev 6: Digitala hjälpmedel i samverkan 

Med årets första nyhetsbrev vill vi i projektet tacka för det gångna årets fina samarbete. Vi ser 

fram emot det fortsatta gemensamma arbetet med att utforma ett samarbete i länet kring digitala 

hjälpmedel. 

Utredningen ”Välfärdsteknik i samverkan” som vi arbetade med under förra året är nu klar. 

Resultaten visar att invånarna får en mer jämlik tillgång till digitala hjälpmedel om regionen och 

kommunerna kan samarbeta kring att tillhandahålla detta. Utredningen visar också att ett sådant 

samarbete med fördel kan utnyttja de redan etablerade välfungerande gemensamma strukturerna 

som återfinns inom Hjälpmedelscentralen med tillhörande styrning (exempelvis kopplat till 

upphandling, logistik och support). Det finns också ett brett stöd inom Västra Götalandsregionen 

och de 49 kommunerna för ett samarbete kring digitala hjälpmedel. Dessa slutsatser har resulterat 

i att vår styrgrupp har beslutat att så snart som möjligt gå in i nästa fas och starta det operativa 

projekt som föreslagits för att kunna realisera samarbetet. För att göra det tydligt att vi gått in i 

en ny fas samt att vi verkar utifrån begreppet digitala hjälpmedel så kommer projektet hädanefter 

att tituleras ”Digitala hjälpmedel i samverkan”. 

För att denna typ av samarbete ska kunna komma på plats samt säkra en långsiktig lösning 

kommer det behövas ett nytt samverkansavtal mellan regionen och de 49 kommunerna. Ett 

förslag på ett sådant avtal har tagits fram och är nu ute på remiss till och med den 18 april. 

Officiella remissinstanser är Västra Götalandsregionens och samtliga kommuner i länet men 

det finns möjlighet för övriga intressenter och organisationer att svara om man så önskar. Mer 

information om remissprocessen hittar du här: Remisshemsida 

På denna sida hittar ni även förslaget på samverkansavtal samt utredningens alla bilagor.  

Under februari och mars planeras även tre remisskonferenser:  

• Torsdag 10 februari kl. 14.00-15.30  

• Fredag 11 mars kl. 10.00-11.30  

• Onsdag 30 mars kl. 9.00-10.30  

Är du intresserad av att höra mer om remissen eller har frågor? Anmäl dig på länken för att 

delta på en eller flera remisskonferenser: Anmälan remisskonferens 

Det går också bra att kontakta oss i projektledningen och boka in tid för dialog och presentation 

lokalt, exempelvis för en nämnd, ledningsgrupp, kommunstyrelse eller annat forum. 

Vi ser fram emot ett nytt spännande år tillsammans! 

Med vänliga hälsningar 

Adam Krantz  

adam.krantz@vastkom.se   

Emma Övelius 

emma.ovelius@lumell.se 

PS. Du kan alltid hitta information om arbetet på Vårdsamverkans hemsida. 
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