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Den 1 oktober träder Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel i kraft. 
Hjälpmedelsförsörjningen blir fortsatt en gemensam angelägenhet för de 49 kommu-
nerna i länet och Västra Götalandsregionen och patienterna får som tidigare en sam-
manhållen försörjning oavsett vårdgivare. Det nya samarbetsavtalet innebär ett nära 
samarbete mellan vårdgivarna och Hjälpmedelscentralen. 

Den 10 september hölls en kick-off för politiker och tjänstemän inom samarbetsorgani-
sationen, och de cirka 35 deltagarna fick den senaste informationen gällande det juri-
diska läget och en genomgång av Samarbetsavtalets olika delar, organisationen för 
samarbete och styrning samt den ekonomiska modellen. 

Vad händer efter den 1 oktober? 
Viktigast är att patienterna inte kommer att märka någon skillnad! För förskrivarna blir 
förändringarna marginella. Webbplatsen Hjälpmedel i Västra Götaland kommer att få 
ett nytt utseende från den 1 oktober. Redan nu finns Guide till tjänsterna i samarbets-
avtalet publicerad på webbplatsen. 

Samarbetsavtalet innebär en sänkning av prisnivån totalt sett. Respektive vårdgivare 
kan på första fakturan efter den 1 oktober få en uppfattning om kostnadsnivån. Vårdgi-
varna kommer att ha total insyn i och möjlighet att påverka priserna för de produkter 
och tjänster som ingår i samarbetsavtalet. 

Att ingå ett samarbetsavtal som detta innebär både möjligheter och utmaningar. Under 
kick-offen framgick att alla ser fram emot det nya förhållandet mellan vårdgivarna och 
Hjälpmedelscentralen som samarbetspartners. Inte minst gäller det möjligheterna till 
utveckling inom olika områden såsom sortimentsarbete, expertkunskap och konsultat-
ion och utbildning. 

Nästa stora utmaning är att ta fram en effektiv modell för uppföljning. Eftersom samar-
betsavtalet bara är tvåårigt så måste ställningstagande inför ev. fortsättning ske hösten 
2016. 

 

Läs mer om samarbetsavtalet här. 

 

Samarbetsfunktionen för personliga hjälpmedel 
Kristina Süvari kristina.suvari@vgregion.se 
Mia Isacson mia.isacson@vgregion.se 

VästKom 
Pär Levander par.levander@vastkom.se 

Västra Götalandsregionen, Koncernstab Hälso– och sjukvård 
Anders Carlqvist anders.carlqvist@vgregion.se 
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