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* = I begreppet ”digitala hjälpmedel” inräknas både traditionella hjälpmedel med digitala komponenter men även det område som vanligtvis benämns ”välfärdsteknik”. 

Gemensamt är att det är digitala hjälpmedel som används i invånarens hem eller vardagliga miljö. Projektets officiella definition av digitala hjälpmedel lyder: 

”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 

funktionsnedsättning, oavsett om den är individuellt utprovad eller inte” 

 

Arbetet med digitala hjälpmedel engagerar hela Västra Götaland 

Nyhetsbrev 3: Välfärdsteknik i samverkan 

Det är tydligt att arbetet med digitala hjälpmedel* engagerar. Under de senaste veckorna har över 100 

personer med en mängd olika kompetenser, roller och bakgrunder deltagit i workshops och dialogmöten. 

Till exempel socialchefer, verksamhetschefer och medarbeter (från både kommun och 

Hjälpmedelscentralen), medarbetare ifrån Koncerninköp samt hjälpmedels- och digitaliseringsstrateger. I 

varje dialog kommer kloka tankar och förslag på hur det befintliga och välfungerande samarbetet kring 

hjälpmedel kan kompletteras med digitala hjälpmedel och vilka frågeställningar som behöver hanteras. 

Utan er hjälp att utveckla modellen skulle vi inte ha nått så långt som vi gjort – så vi är så glada och 

tacksamma för engagemanget! 

Under september skickades en enkät ut till brukarorganisationer och kommuner i länet – huvudslutsatsen 

vi tar med oss från den är att samarbetet ses som mycket viktigt (Se Figur 1). En bättre jämlikhet, bättre 

användning av de gemensamma resurserna, ökad självständighet och trygghet för invånarna lyfts fram 

som anledningar till varför man skattar samarbetet som så viktigt. Enkäten påvisar också att produkter för 

att öka trygghet, mäta hälsoparametrar och att kommunicera digitalt särskilt efterfrågas.  

Figur 1. Resultat från enkätundersökning avseende hur viktigt ett samarbete kring digitala hjälpmedel är 

Figur 2. Resultat från enkätundersökning avseende vilka produkter som efterfrågas i första hand  
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Regional överenskommelse om digitala hjälpmedel under utveckling 

För att komplettera det befintliga och välfungerande samarbetet kring hjälpmedel och inkludera fler 

digitala hjälpmedel har ett förslag till regional överenskommelse mellan de 49 kommunerna och regionen 

i Västra Götaland utvecklats. I överenskommelsen beskrivs ramarna för samarbetet, uppdrag till berörda 

aktörer (exempelvis Hjälpmedelscentralen och befintlig styr- och ledningsstruktur för hjälpmedel) 

förtydligas och en modell för hur samarbetet kan finansieras (förhoppningsvis med statliga 

stimulansmedel) beskrivs. Utkastet på överenskommelse kommer först att diskuteras och behandlas i 

samverkansstrukturen för att därefter gå på remiss innan beslut om rekommendation i SRO. Om SRO 

väljer att ställa sig bakom och rekommendera överenskommelsen kan beslut fattas i regionen respektive 

de 49 kommunerna. Vår förhoppning är att skicka överenskommelsen på remiss i januari och att kunna 

ha en underskriven överenskommelse till sommaren/hösten 2022. 

Hjälp oss utveckla modellen för samarbetet kring digitala hjälpmedel  
 

Digitala workshops – för dig som vill vara med och utforma modellen: 

Under oktober och november genomför vi en serie digitala workshops för att göra samarbetet så bra som 

möjligt. Sedan förra nyhetsbrevet har vi lagt till ytterligare en workshop med specifikt fokus på digitala 

hjälpmedel som används inom socialtjänsten. Där önskar vi särskilt medverkan från socialchefer, SAS 

och digitaliseringsstrateger inom socialtjänsten. Anmäl dig eller läs mer om workshopserien här! 
 

Tillfällen för dialog och statusuppdatering – för dig som vill veta mer 

Varje månad under hösten arrangerar vi öppna dialogträffar på Teams. Vid dessa tillfällen ger vi en 

statusuppdatering kring Välfärdsteknik i samverkan och bjuder in till dialog. Ingen anmälan behövs utan 

det är bara att ansluta till mötet på Teams på länken nedan.  

• 20/10 kl 12-13 Klicka här för att ansluta till mötet 

• 22/10 kl 12-13 Klicka här för att ansluta till mötet 

 

För tillgång till mer information och nyhetsbrev så besök gärna vår sida på vardsamverkan.se 

”Välfärdsteknik i samverkan” 

Allt gott! 

önskar 

Adam Krantz  Emma Övelius Christofer Montell 

adam.krantz@vastkom.se  emma.ovelius@lumell.se christofer.montell@lumell.se 

https://www.vardsamverkan.se/nyheter/workshop-jamlik-tillgang-till-digitala-hjalpmedel/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTdmMzY4OGEtMWE4Zi00NzZjLWIxNWEtYjNmNDQxYmQ1MzRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a2966270-3402-4a6a-a257-acc29dd01dd7%22%2c%22Oid%22%3a%2244c0a250-de6d-4e7a-9925-4d5acb848710%22%7d
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