
KORT OM AVTALET

Målet med samarbetsavtalet 
och en gemensam hjälpme-
delsförsörjning är att pa-
tienter i Västra Götaland på 
lika villkor ska få tillgång till 

funktionellt fullgoda hjälpme-
del och god service oavsett 
bostadsort och huvudman.  
Samarbete kring hjälpme-
delsfrågorna ska också ge 
en rationell verksamhet utan 
parallella organisationer. 

Samarbetsavtalet ska säker-
ställa en gemensam succes-
siv utveckling av försörjning-
en av personliga hjälpmedel. 
Vårdgivarna och Hjälpme-
delscentralen åtar sig att med 
transparens och öppenhet 

samarbeta för att möjliggöra 
en gemensam hjälpmedels-
verksamhet och medverka till 
att verksamheten utvecklas 
och bedrivs effektivt med hög 
kvalitet.

Samordningsfunktionen för personliga hjälpmedel 
Kristina Süvari, kristina.suvari@vgregion.se  
Anette Alfredsson, anette.alfredsson@vgregion.se

VästKom 
Anneli Assmundson Bjerde, anneli.bjerde@vastkom.se

Västra Götalandsregionen  
Jan Kilhamn, jan.kilhamn@vgregion.se

UTÖKAD JOUR för reparation av vissa hjälpmedel
Jourtjänsten för reparation av  
personliga hjälpmedel utökas den  
1 december. 

Den utökade tjänsten innebär att möj-
lighet till jourreparation kommer att 
omfatta följande produkter:
• elektriskt reglerbar säng
•  lyft
•  madrass för trycksårsprevention

Utifrån förskrivarens bedömning kan 
jourreparation även gälla:
• manuell rullstol för självständig 

förflyttning
• elrullstol för inomhusbruk

Jourtjänsten gäller alla dagar året runt, 
på vardagar 16.30 – 22.00 och övriga 
dagar 08.00 – 22.00.

Möjligheten att utöka jourtjänsten har 
utretts på uppdrag av Hälso- och sjuk-
vårdsstyrelsen. 

Bakgrunden är skrivelser från Kom-
mittén för mänskliga rättigheter samt 
brukarföreträdare inom HSO och RBU 
om en utökad tillgång till jourreparatio-
ner och akut avhjälpande underhåll. Nu 
blir detta alltså möjligt. 

Vill du veta mer om samarbetsavtalet för försörjning av personliga hjälpmedel?

Ett nytt avtal om försörjning av personliga hjälpmedel, mellan Västra Götalandsregionen 
och de 49 kommunerna, gäller från 1 oktober. Avtalet innebär att Hjälpmedelscentralen  
fortsätter sköta försörjningen av de personliga hjälpmedel som förskrivs till patienter.

 Nyhetsbrev Oktober 2017

Tydligare värdegrund
Avtalet består nu av ett kortare 
huvudavtal samt fyra webbasera-
de specifikationer. Värdegrunden 
och det gemensamma åtagandet 
lyfts fram ytterligare. I övrigt 
innehåller avtalet inga större för-
ändringar.

Samarbetsavtalet syftar som 
tidigare till en gemensam hjälp-
medelsförsörjning för personliga 
hjälpmedel inom huvudgrupperna 
rörelsehinder, kommunikation 
och information samt medicinsk 

behandling inom gruppen antide-
cubitus. 

Värdegrunden anger att den 
gemensamma ambitionen är att 
bibehålla och vidareutveckla en 
långsiktig och förtroendefull sam-
verkan i en anda av öppenhet och 
dialog. Det ömsesidiga åtagandet 
ska bidra till en gynnsam utveck-
ling till nytta för patienterna.

Specifikationer på webben
De webbaserade specifikationer-
na ger bättre förutsättningar att 

vid behov utveckla delar av avta-
let eftersom det finns en tydligare 
struktur för hur beslut fattas kring 
förändringar i specifikationerna. 

Tidigare avtalet framgångsrikt
Det tidigare avtalet har löpt sedan 
1 oktober 2015. En utvärdering 
gjordes hösten 2016, som visade 
att samarbetsavtalet varit fram-
gångsrikt, såväl kvalitetsmässigt 
som ekonomiskt. Avtalet har 
inneburit en sänkning av de totala 
hjälpmedelskostnaderna samtidigt 
som volymerna har ökat.

Mer information på webbplatsen: www.vgregion.se/hjalpmedelochLMN

Nytt samarbetsavtal för försörjning  
av personliga hjälpmedel från 1 oktober
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