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Inledning och protokollsjustering
§1

Justering av närvarolistan
Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut

1.

Närvarolistan fastställs

Inga representanter närvarande:
Landstinget Dalarna:
Ledamot Karin Jacobson (S)
Barbro Gossas (MP), har anmält förhinder
Borlänge kommun:
Ledamot Anita Nordström (S), har anmält förhinder
Ersättare Sören Hellberg (C), har anmält förhinder
Gagnef:
Ledamot Irene Hornman (S)
Ersättare Maria Linder (C)
Mora kommun:
Ledamot Malin Höglund (M)
Ersättare Bernt Persson (S)
Orsa kommun:
Ledamot Håkan Yngström (C), har anmält förhinder
Ersättare Maria Tapper (S), har anmält förhinder
Säters kommun:
Ledamot Eva Hjorth (S)
Ersättare Håkan Gustav (FP)
Älvdalens kommun:
Inga namn på representanter.
§2

Godkännande av dagordning
Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut

1.

§3

Godkännande av föreliggande dagordning

Protokollsjustering
Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut

1.

Kenneth Dahlström utses att efter ordföranden justera protokollet.
Justeringen ska vara klar senast 14 dagar efter sammanträdet.

Hjälpmedelsnämndens protokoll ska anslås på varje samverkande
kommuns anslagstavla senast två dagar efter att protokollet justerats, enligt
6 kap 30 § KL. Anslagstiden ska vara tre veckor - kopia av protokollet med
"anslagssida" e-postas till kommunernas officiella e-postadresser.

I
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Informations- och anmälningsärenden
§4

Information
Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut

1.

Information lämnas om:
A) Sjukvårdsdirektör Elisabeth Franson informerar om nuläge
hemsjukvård samt vilka samverkansgrupper som finns
kommuner/landstinget och vilka beslut som respektive grupp tar
t.ex. riktlinjer, vårdprogram, policy mm.
Bilaga §4 A)

B) Hjälpmedelsnämnden Dalarnas uppdrag och historik
Genomgång av avtal och reglemente för Hjälpmedelsnämnden.
Bilaga §4 B)
C) Mötesplan 2015
Genomgång av mötesplan för Medlemsråd, Beredningsgrupp,
Arbetsutskott och Hjälpmedelsnämnden.
Bilaga §4 C)
D) Information om LO Hjälpmedel inkl. visning av lokaler
Bilaga§ 4 D)
E) Verksamhetsberättelse och bokslut 2014
Se beslutspunkt § 9
F) Verksamhetsplan och budget 2015
G) Förskrivningsprocessen
Punkten bordläggs till nästa möte.
H) Pågående arbeten
Punkten bordläggs till nästa möte.

§5

Anmälan av delegeringsbeslut
Inga delegeringsbeslut finns att anmäla.

§6

Övriga anmälningsärenden
Inga övriga anmälningsärenden.
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Beslutsärenden
§7

Val av 1 :e och 2:e vice ordförande i Hjälpmedelsnämnden Dalarna
Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut

1.
2.

Till 1:e vice ordförande i Hjälpmedelsnämnden Dalarna väljs:
Kenneth Dahlström (C)
Till 2:e vice ordförande i Hjälpmedelsnämnden Dalarna väljs:
Monica Forsgren (S)

Sammanfattning av ärendet
Hjälpmedelsnämnden väljer enligt reglementet 1:e och 2:e vice ordförande
bland kommunernas ledamöter.
§8

Val av Hjälpmedelsnämnden Dalarna arbetsutskott
Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut

1.

Till ledamöter i arbetsutskottet i Hjälpmedelsnämnden Dalarna väljs:
1) Maja Gilbert Westholm (V)
2) Kenneth Dahlström (C)
3) Kerstin Marits (M)
4) Monica Forsgren (S)
5) Monica Ahlen (S)

2. ·

Till ersättare i arbetsutskottet i Hjälpmedelsnämnden Dalarna väljs:
1) Karin Jacobson (S)
2) Torbjörn Tomtlund (M)
3) Birgitta Sacredius (KO)
4) Jörgen Noren (S)
5) Britt-Marie Essell (S)

Sammanfattning av ärendet
Inom nämnden ska det enligt reglementet finnas ett arbetsutskott besående
av fem politiskt valda ledamöter, varav ordförande utgör en av dessa, samt
fem ersättare som väljs av nämnden. Utskottet har till uppgift att bereda
ärenden inför Hjälpmedelsnämndens sammanträden.

I
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Verksamhetsberättelse och bokslut 2014
Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut

1.

Fastställa Verksamhetsberättelse och bokslut 2014.

Ekonomichef Pernille Hallgren presenterar verksamhetsberättelse och
bokslut för 2014.
Hjälpmedelsnämnden vill i fortsättningen att under övriga kostnader skall de
fem största kostnaderna lyftas fram i redovisningen.

I ärendet redovisas följande dokument:
a) Verksamhetsberättelse 2014 Hjälpmedel Dalarna,

§10

Bilaga§ 9 a)

Verksamhetsplan 2015
Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut

1.

Fastställa reviderad verksamhetsplan 2015.

Förvaltningschef Arne Thureson presenterar verksamhetsplan för 2015.
Hjälpmedelsnämnden vill att förkortningar skrivs ut inom parentes i löpande
text samt att under punkten Utveckla samverkan osv. skall ordet
internationellt läggas till.

I ärendet redovisas följande dokument:
a) Hjälpmedel Dalarnas verksamhetsplan 2015-2018,

Bilaga §10 a)

j;
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Protokollsjustering
Vid protokollet

PiretiQgfefl

Ordförande

Justering

Justeringen har tillkännagivits på Landstinget Dalarna (Landstingshuset,
Vasagatan 27, Falun) och Dalarnas kommuners anslagstavlor.
Förvaringsplats för protokollet: Landstingshuset, Vasagatan 27, Falun.
Protokollet finns även tillgängligt på landstingets webbsida www.ltdalarna.se
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Stöd till evidensbaserad praktik inom
socialtjänsten och angränsade
hälso - och sjukvård.mm
Reglerade i överenskommelser mellan
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Evidensbaserad praktik
Patienten/brukarens egna upplevelser och
önskemål en kunskapskälla som ska
vägas samman med forskningen och den
beprövade erfarenheten

\

I

\ ~I
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Det motsvarade också vad vi
behövde
• Stöd och struktur för gemensamma
utvecklingsområden
• Arbetet inom missbruk och beroende först ut
• Välfärdsberedningen bildades april2011

\

I
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Välfärdsberedning
Gunnar Barke, {S} ordförande
Lars-Erik Jansson, {S}
Marie Olsson, {S}
Nils Gossas, {MP)
Lena Reyier, (C)
Sofia Jarl, (C}
Gunilla Franklin, {M)
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Så här byggde vi strukturen
Region 0.Jl,una - D1td,t1oncn

-

Utvecllhng halsa och va1fard

Chef, plattformdedare,
utveckl1ngsledare
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Successiv avveckling av statsbidragen
Vi ska stå på egna ben 2016
Till den15 november 2013
en plan/ inriktningsbeslut för organisation, styrning
och finansiering efter att det statliga stödet har
upphört.
Under 2014 förslag till beslut
om arbetssätt
uppdragsbeskrivning för stabsfunktion,
resursdimensionering och fördelningsnycklar
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• Inför 2016 gäller således att säkra strukturen
över tid
• lnriktningsbeslut om stödstrukturer och uppdrag att
utveckla arbetssätt togs i Direktionen sept 2013
• Beslut om arbetssätt 23 jan 2015
• lnriktningsbeslut i alla berörda nämnder inför 2016,
LO - LF juni 2015.

\

I
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Region Dalarna som plattform
Byggstenar

Direktionen
Välfärdsberedningen
Chefsgruppen
Utvecklingsgrupper
Nära samarbetet med Högskolan

4

I nära samarbetet och i sa mverkan
med Högskolan Dalarna
• Forskningscentra l<IPS, ReCALL

• SUD
• Brukarmedverkan

\

\ ~I
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En struktur att vara rädd om och
värd att utveckla
201s -01-21
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2013-08-29

Avtal för Hjälpmedelsnämnden Dalarna
Kommunerna i Dalarna; Avesta, Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Leksand,
Ludvika, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Rättvik, Smedjebacken, Säter, Vansbro och
Älvdalen samt Landstinget Dalarna har kommit överens om att från och med 201401-01 inrätta en gemensam nämnd, kallad Hjälpmedelsnämnden Dalarna för att
samverka kring hjälpmedelsverksamheten för de som omfattas av dels
kommunernas och dels landstinget Dalarnas ansvar enligt Hälso- och sjukvårdslagen
(1982:763), (HSL).
Landstinget Dalarna är värd kommun och Hjälpmedelsnämnden ingår i Landstinget
Dalarnas organisation. Landstinget Dalarna är juridisk person för denna nämnd.

§ 1 Syfte
Syftet med Hjälpmedelsnämnden Dalarna är att de som omfattas av Hjälpmedelsnämndens ansvar har tillgång till funktionella och säkra hjälpmedel och god service
oavsett bostadsort och oavsett om det är kommun eller landstinget som är huvudman
i det enskilda fallet. Dessutom skall samverkan kring hjälpmedelsfrågorna bidra till en
rationell och kostnadseffektiv verksamhet ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.
Den värdegrund som samverkan skall bygga på är att:
• Vi utgår från patientens/brukarens behov
• Vi samarbetar aktivt över organisations- och huvudmannagränser
• Vi bemöter varandra med respekt och visar tillit
• Vi lär av varandra och tar tillvara varandras kompetens

§ 2 Uppdrag
Hjälpmedelsnämnden ska enligt HSL erbjuda de personer som omfattas av
kommunernas och landstingets ansvar; hjälpmedel, tillbehör, förbrukningsmaterial
och därtill kopplade tjänster inom följande områden:
• Behandling och träning
• Förflyttning
• Kommunikation, larm, omgivningskontroll och kognition
• Kantinens
• Personlig vård
• Personlig Medicinsk Behandling
Hjälpmedelsnämnden ska svara för omvärldsbevakning av hjälpmedelsfrågor och
närliggande frågor av övergripande karaktär.
Hjälpmedelsnämnden skall erbjuda länets kommuner och landstinget möjligheten att
teckna separata avtal avseende utrustning som Hjälpmedelsnämnden inte ansvarar
för.

Hjälpmedelsnämnden ansvarar för nedanstående;
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Att utarbeta och besluta om regelverk/policy/riktlinjer för
Hjälpmedelsnämndens verksamhet i länet. Vid avtalets ingående utgörs dessa
av policy/regelverk/riktlinjer i Hjälpmedelsguiden, publicerad på landstingets
hemsida
Allmän och riktad information
Vid behov lägga förslag till patient/brukaravgifter inom hjälpmedelsområdet
som föreläggs respektive medlem för beslut
Definition och prissättning av tjänster och hjälpmedel
Utbildning/kompetensutveckling av förskrivare och övriga
Upphandling
Inköp, lagerhållning och distribution
Funktionsduglighet och säkerhet hos levererade hjälpmedel
Bevaka och följa gällande lagstiftning och säkerhetsföreskrifter inom området
Drift och utveckling av IT-stöd för hantering av hjälpmedel och tillhörande
tjänster
Dalarnas Resurscenter för hjälpmedel
Samråd med brukarorganisationer
Initiera utvecklingsarbete som en följd av omvärldsförändringar
Utvärdering och uppföljning av hjälpmedelsverksamheten, dels ur ett
brukarperspektiv, dels ur ett medlemsperspektiv så att verksamheten drivs
ekonomiskt och rationellt
Representation i tjänstemannagrupper

Hjälpmedelsnämnden samråder enligt nedanstående;
Hjälpmedelsnämnden är ett samrådsorgan mellan parterna för gemensamma frågor
med utgångspunkt utifrån Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Socialtjänstlagen (SOL)
samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Förutom tidigare
nämnda ansvarsområden ingår följande:
• Hörsel
• Ortopedteknik
•
•

Syn
Tolkservice

I egenskap av samrådsorgan bereder Hjälpmedelsnämnden ärenden inför beslut i
kommun respektive landsting.

Gemensamma grupper för ledning och styrning
Politisk grupp
Arbetsutskott
Inom nämnden ska finnas ett arbetsutskott bestående av fem politiskt valda
ledamöter, varav ordförande utgör en av dessa, samt fem ersättare som väljs av
nämnden. Utskottet har till uppgift att bereda ärenden inför Hjälpmedelsnämndens
sammanträden.
Tjänstemannagrupper
Beredningsgrupp Hjälpmedel
Gruppen har i uppdrag att handlägga och bereda ärenden till nämnden samt att
ansvara för omvärldsbevakning och information till berörda.
Beredningsgruppen består av tjänstemän med chefsbefattning från kommuner och
landsting.
Beredningsgruppen ska sammanträda minst 4 ggr/år eller innan
Hjälpmedelsnämnden sammanträder.
LD Hjälpmedel är sammankallande.
Medlemsråd
Medlemsrådet är ett forum för:
• Löpande hantering av praktiska frågor avseende riktlinjer, servicenivå,
utbildningsbehov m.m.
• Synpunkter och förslag som kan förbättra hjälpmedelsverksamheten
Kommuner och landstinget väljer representanter till rådet.
LD Hjälpmedel är sammankallande.
Sortimentsgrupper
Grupperna utarbetar på uppdrag av Beredningsgrupp Hjälpmedel förslag till riktlinjer
och beskriver både hjälpmedel/produkter och ny teknik samt dess konsekvenser för
hälso- och sjukvården. De säkrar att sortimentet på bästa möjliga sätt tillgodoser
patienternas/brukarnas behov inom ramen för lagstiftning och ekonomi. Gruppernas
arbete och sammansättning utformas så att det bidrar till att vi har ett väl fungerande
hjälpmedelssortiment.
LD Hjälpmedel utser representanter i samråd med Medlemsrådet.
LD Hjälpmedel är sammankallande.
Länshandikapprådet och Landstingets pensionärsråd
Länshandikapprådet och Landstingets pensionärsråd är rådgivande organ och dess
arbete syftar till att ge bra beslutsunderlag avseende hjälpmedelsområdet.
LD Hjälpmedel ansvarar för att på länsnivå informera och föra dialog avseende
hjälpmedelsfrågor.

§ 3 Administration
Landstinget Dalarna har ansvar för att upprätthålla kanslifunktionen.

§ 4 Ansvar för personal och egendom
För den verksamhet som Hjälpmedelsnämnden ansvarar för ska Landstinget Dalarna
äga all lös egendom. Landstinget Dalarna ska vara arbetsgivare för den personal
som arbetar inom Hjälpmedelsnämndens verksamhetsområde.

§ 5 Försäkringar
Landstinget Dalarna tecknar och vidmakthåller erforderliga försäkringar för
Hjälpmedelsnämndens verksamhet.

§ 6 Ekonomi
Förändringar i prissättningen beslutas av Hjälpmedelsnämnden och ekonomiska
planeringsförutsättningar inför kommande budgetår meddelas kommunerna och
landstinget senast den 31/3 varje år. Till samma datum informerar kommunerna och
landstinget nämnden om eventuella verksamhetsförändringar som påverkar
hjälpmedelsförsörjningen kommande verksamhetsår.
Finansiering av LO Hjälpmedel sker dels via abonnemang, dels genom
försäljning/uthyrning av hjälpmedel, tillbehör och förbrukningsmaterail samt
försäljning av tjänster till kommunernas och landstingets verksamheter.
Grundprincipen för all försäljning och uthyrning är att självkostnadspris ska gälla.
Det årliga resultat som uppstår hos LO Hjälpmedel och som avser
Hjälpmedelsnämnden ska efter beslut i Hjälpmedelsnämnden fördelas mellan
respektive kommun och landstinget i proportion till nyttjandet av LO Hjälpmedel. I
detta avseende räknas totalt fakturerat belopp som bas för beräkning av respektive
parts andel.
Understiger det årliga bokförda resultatet, positivt eller negativt, 1 % av
budgetomslutningen (motsvarande ca 1,2 Mkr 2013) fördelas inget mellan parterna,
utan beloppet kvarstår som en framtida regleringspost hos LO
Hjälpmedel/Landstinget. Om regleringsposten är negativ ska en plan för
återställande under max 3 år tas fram. Ianspråktagande av positiv regleringspost ska
avse strategiska verksamhetsutvecklande insatser. Nämnden fattar årliga beslut om
plan för återställande alternativt ianspråktagande.
Om återbetalning/efterdebitering sker ska orsaken till detta analyseras och i
möjligaste mån leda till justeringar i nästkommande års prissättning. Eftersom
grunden för prissättningen utgörs av självkostnad skall prissättningen varje år
utformas utifrån att intäkter och kostnader balanseras.

Inför varje nytt år kan priserna uppräknas utifrån Sveriges Kommuner och Landstings
index "Prisindex med kvalitetsjusterade löner för landsting" (LPIK). LPIK tas fram
genom att priset för löner, material och tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett
genomsnittligt pris. Förändringen av index under 12-månadersperioden oktober t o m
september närmast före det nya året ska användas som uppräkningsfaktor.
Om nämnden upphör tar medlemmarna ett gemensamt ekonomiskt ansvar för
omställningen/förändringen.
Abonnemang
Kommunerna och landstinget betalar ett fast abonnemang varje år under
avtalsperioden. I årsabonnemanget ingår följande:
• Kostnader för kanslifunktion
• Bastjänster definierade i Tjänstekatalog, vid avtalets ingående benämnd
"Samverkansavtal Tjänster och hjälpmedel år 2013 mellan kommunerna och
LO Hjälpmedel"
Kostnaderna för ovanstående fördelas mellan länets kommuner och landstinget
utifrån totalt fakturerat belopp föregående år.
Kostnaderna fördelas i nästa steg mellan länets kommuner i relation till antalet
invånare i kommunen. Som avstämningstidpunkt gäller den 1 oktober året före det år
som är aktuellt för debitering.
Tilläggstjänster
Kommunen och landstinget kan teckna tilläggsavtal kring tjänster som inte ingår i det
fasta årsabonnemanget eller i köp/hyra av hjälpmedel. Dessa tjänster kan tex avse
service, underhåll och besiktning av hjälpmedel som ägs av kommunen eller
landstinget och som inte ingår i den gemensamma hanteringen av hjälpmedel.
§ 7 Externa utförare av hälso- och sjukvård
Om kommunen eller landstinget tecknar avtal med extern utförare om att på
kommunens/ landstingets uppdrag utföra hälso- och sjukvård där
hjälpmedelsförsörjning ingår ska kommunen/landstinget genom avtal förpliktiga
entreprenör att samverka med hjälpmedelsverksamheten under samma
förutsättningar som för kommunala/landstings enheter. Om ett sådant avtal tecknas
bör beskrivning av konsekvenserna samt uppföljning ske. Sådana förändringar
anmäls till beredningsgruppen som utarbetar konsekvensbeskrivningar.
Om ansvaret för hjälpmedel i ett eventuellt entreprenörsavtal kvarstår hos
kommunen/landstinget bör entreprenören genom avtal ges samma rätt att utnyttja
hjälpmedelförsörjningen som motsvarande kommunal eller landstingsenhet.
Abonnemangskostnaden påverkas inte av förekomsten av externa utförare utan
faktureras alltid berörd kommun/landstinget utifrån principerna i§ 6.

§ 8 Fakturering
LD Hjälpmedel fakturerar kommunerna och landstinget månadsvis. Betalningsvillkor,
30 dagar från fakturans ankomstdag.
Landstinget svarar för arkivering och för informationens beständighet avseende
fakturor och fakturaunderlag i enlighet med gällande lagstiftning. Kommunerna har
rätt att ta del av denna information.

§ 9 Insyn i förvaltning
Medlemmarna har rätt till löpande insyn i och redovisning av det som gäller
Hjälpmedelsnämndens verksamhet. Hjälpmedelsnämnden ska till de samverkande
kommunerna och till landstinget tertialsvis rapportera hur verksamheten utvecklas
och hur den ekonomiska ställningen är.

§ 10 lnformationsskyldighet
En informationsskyldighet föreligger mellan huvudmännen på länsnivå och lokal nivå.
Huvudmännen har ett ömsesidigt ansvar att i ett tidigt skede informera varandra om
planerade förändringar om dessa påverkar den andres verksamhet.

§ 11 Mandatperiod
Mandatperioden ska vara fyra år räknat från den 1 januari året efter det allmänna val
till kommun och landstingsfullmäktige hållits i hela landet.

§ 12 Sammansättning
Hjälpmedelsnämnden skall bestå av 18 ledamöter och 18 ersättare. Landstinget
Dalarna utser 3 ledamöter och 3 ersättare. Kommunerna Avesta, Borlänge, Falun,
Gagnef, Hedemora, Leksand, Ludvika, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Rättvik,
Smedjebacken, Säter, Vansbro och Älvdalen utser vardera 1 ledamot och 1
ersättare.
Medlemmarna är överens om att Landstinget Dalarna ska inneha posten som
ordförande och kommunerna posten som 1:e och 2:e vice ordförande. Huvudmännen
är överens om att ordförande bör nomineras bland landstingets ledamöter för samma
tid som ledamöterna i Hjälpmedelsnämnden väljs, vice ordförande bör nomineras
bland kommunernas ledamöter för samma tid som ledamöterna i
Hjälpmedelsnämnden väljs.

§ 13 Omförhandling
Omförhandling av detta avtal sker i samband med avtalstidens utgång eller då minst
hälften av medlemmarna så begärt. Medlemmarna är överens om att
Hjälpmedelsnämndens ansvar kan komma att utökas.

§ 14 Tvister
Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol.

§ 15 Avtalets giltighet
Detta avtal gäller från 1 januari 2014 till 31 december 2019 under förutsättning att
fullmäktige i kommunerna samt landstinget har godkänt avtalet genom ett
lagakraftvunnet beslut och uppsägning inte skett. Uppsägning ska göras skriftligen
senast två år före avta Istidens utgång. Om avtalet ej sägs upp så förlängs det
ytterligare tre år

§ 16 Affärsförhållanden, kompetens och tillgänglighet
Affärsförhållanden, kompetens och tillgänglighet finns reglerat i Tjänstekatalog, vid
avtalets ingående benämnd "Samverkansavtal Tjänster och hjälpmedel år 2013
mellan kommunerna och LO Hjälpmedel".
Ny Tjänstekatalog skall arbetas fram av Hjälpmedelsnämnden.
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Reglemente för Hjälpmedelsnämnden Dalarna
Kommunerna i Dalarna; Avesta, Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Leksand,
Ludvika, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Rättvik, Smedjebacken, Säter, Vansbro och
Älvdalen samt Landstinget Dalarna har kommit överens om att från och med 201401-01 inrätta en gemensam nämnd, kallad Hjälpmedelsnämnden Dalarna för att
samverka kring hjälpmedelsverksamheten för de som omfattas av dels
kommunernas och dels landstinget Dalarnas ansvar enligt Hälso- och sjukvårdslagen
(1982:763), (HSL).
Landstinget Dalarna är värd kommun och Hjälpmedelsnämnden ingår i Landstinget
Dalarnas organisation. Landstinget Dalarna är juridisk person för denna nämnd.
Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och ett mellan kommuner och
Landstinget Dalarna ingånget samverkansavtal för Hjälpmedelsnämnden.

§ 1 Syfte
Syftet med Hjälpmedelsnämnden Dalarna är att de som omfattas av Hjälpmedelsnämndens ansvar har tillgång till funktionella och säkra hjälpmedel och god service
oavsett bostadsort och oavsett om det är kommun eller landstinget som är huvudman
i det enskilda fallet. Dessutom skall samverkan kring hjälpmedelsfrågorna bidra till en
rationell och kostnadseffektiv verksamhet ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.
Den värdegrund som samverkan skall bygga på är att:
• Vi utgår från patientens/brukarens behov
• Vi samarbetar aktivt över organisations- och huvudmannagränser
• Vi bemöter varandra med respekt och visar tillit
• Vi lär av varandra och tar tillvara varandras kompetens

§ 2 Uppdrag
Hjälpmedelsnämnden ska enligt HSL erbjuda de personer som omfattas av
kommunernas och landstingets ansvar; hjälpmedel, tillbehör, förbrukningsmaterial
och därtill kopplade tjänster inom följande områden:
• Behandling och träning
• Förflyttning
• Kommunikation, larm, omgivningskontroll och kognition
• Kantinens
• Personlig vård
• Personlig Medicinsk Behandling
Hjälpmedelsnämnden ska svara för omvärldsbevakning av hjälpmedelsfrågor och
närliggande frågor av övergripande karaktär.
Hjälpmedelsnämnden skall erbjuda länets kommuner och landstinget möjligheten att
teckna separata avtal avseende utrustning som Hjälpmedelsnämnden inte ansvarar
för.

Hjälpmedelsnämnden ansvarar för nedanstående;
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Att utarbeta och besluta om regelverk/policy/riktlinjer för
Hjälpmedelsnämndens verksamhet i länet. Vid avtalets ingående utgörs dessa
av policy/regelverk/riktlinjer i Hjälpmedelsguiden, publicerad på landstingets
hemsida
Allmän och riktad information
Vid behov lägga förslag till patient/brukaravgifter inom hjälpmedelsområdet
som föreläggs respektive medlem för beslut
Definition och prissättning av tjänster och hjälpmedel
Utbildning/kompetensutveckling av förskrivare och övriga
Upphandling
Inköp, lagerhållning och distribution
Funktionsduglighet och säkerhet hos levererade hjälpmedel
Bevaka och följa gällande lagstiftning och säkerhetsföreskrifter inom området
Drift och utveckling av IT-stöd för hantering av hjälpmedel och tillhörande
tjänster
Dalarnas Resurscenter för hjälpmedel
Samråd med brukarorganisationer
Initiera utvecklingsarbete som en följd av omvärldsförändringar
Utvärdering och uppföljning av hjälpmedelsverksamheten, dels ur ett
brukarperspektiv, dels ur ett medlemsperspektiv så att verksamheten drivs
ekonomiskt och rationellt
Representation i tjänstemannagrupper

Hjälpmedelsnämnden samråder enligt nedanstående;
Hjälpmedelsnämnden är ett samrådsorgan mellan parterna för gemensamma frågor
med utgångspunkt utifrån Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Socialtjänstlagen (SOL)
samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Förutom tidigare
nämnda ansvarsområden ingår följande:
• Hörsel
• Ortopedteknik
•
•

Syn
T olkservice

I egenskap av samrådsorgan bereder Hjälpmedelsnämnden ärenden inför beslut i
kommun respektive landsting.

§ 3 Sammanträden
Hjälpmedelsnämnden ska inför varje kalenderår upprätta en plan över sina
sammanträden och beredningar till dessa. Utöver de sammanträden som tagits i
planen ska sammanträde enligt 6 kap § 18 andra stycket kommunallagen hållas när
minst en tredjedel av ledamöterna begär det eller ordföranden anser att det behövs.
Sammanträdesplanen ska lämnas till Hjälpmedelsnämndens ledamöter och
ersättare. Planen publiceras på Landstingets externa webb.
Föredragningslista och handlingar i de ärenden som ska behandlas på sammanträde
bör lämnas till berörda en vecka före sammanträdet. Hjälpmedelsnämndens
handlingar publiceras också på Landstingets externa webb.

§ 4 Sammansättning
Hjälpmedelsnämnden ska bestå av 18 ledamöter och 18 ersättare. Landstinget
Dalarna utser 3 ledamöter och 3 ersättare. Kommunerna Avesta, Borlänge, Falun,
Gagnef, Hedemora, Leksand, Ludvika, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Rättvik,
Smedjebacken, Säter, Vansbro och Älvdalen utser vardera 1 ledamot och 1
ersättare.
Landstingsfullmäktige väljer ordförande bland landstingets ledamöter för samma tid
som ledamöterna i Hjälpmedelsnämnden väljs. Hjälpmedelsnämnden väljer 1:e och
2:e vice ordförande bland kommunernas ledamöter för samma tid som ledamöterna i
nämnden väljs.

§ 5 Ersättning till förtroendevalda
Varje deltagande huvudman svarar själv för samtliga kostnader för sina respektive
deltagande förtroendevalda enligt respektive huvudmans arvodesregler.
Ordförandearvode beslutas av landstingsfullmäktige och regleras i övrigt enligt
landstingets förtroendemannabestämmelser.

§ 6 Ersättares tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i
ett sammanträde ska en ersättare från den huvudman som valt ledamoten tjänstgöra
i ledamotens ställe. Ersättare kallas i sådana fall enligt denna ordning.
Om landstingets ersättare inte valts proportionellt ska de tjänstgöra enligt den av
landstingsfullmäktige bestämda ordningen.
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har alltid rätt att
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. En ersättare som
avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter tjänstgöra sedan ärendet handlagts.

Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte
tjänstgör.

§ 7 Anmälan av förhinder
En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del
av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till Hjälpmedelsnämndens sekretariat.

§ 8 Ersättare för ordföranden
Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i
en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandes
uppgifter.

§ 9 Justering och anslag av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Hjälpmedelsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet justeras omedelbart.
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan den justeras.
Hjälpmedelsnämndens protokoll ska anslås på varje samverkande kommuns
anslagstavla.
Protokollet ska tillställas Hjälpmedelsnämndens ledamöter och ersättare.

§ 10 Reservation
Om en ledamot reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det genom en egenhändigt undertecknad
skrivelse. Skrivelsen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justering av
protokollet.

§ 11 Delgivning
Delgivning med Hjälpmedelsnämnden sker med ordföranden eller anställd som
Hjälpmedelsnämnden bestämmer.

§ 12 Resultatansvar
Hjälpmedelsnämnden har eget resultatansvar och ska till kommuner och landstinget
årligen avge rapport om verksamhet och ekonomi.

§ 13 Undertecknande av handlingar
Firmateckningsrätt framgår av för var tid gällande delegeringsbestämmelser hos
värdlandstinget samt fullmakter utställda av behöriga funktioner hos värdlandstinget.

§ 14 Upphandlande enhet
Verksamheten omfattas bl.a. av lagen om offentlig upphandling (LOU). Landstinget
Dalarna är, som värdlandsting för Hjälpmedelsnämnden, upphandlande enhet.
All upphandling inom Hjälpmedelsnämndens verksamhetsområde ska förberedas,
genomföras och avslutas av värdlandstinget, ansvarigt landsting för
upphandlingssamverkan eller inköpscentral. Samråd och förankring ska ske i
Hjälpmedelsnämnden.

§ 15 Arbetsutskott
Inom Hjälpmedelsnämnden ska finnas ett arbetsutskott bestående av fem ledamöter,
varav ordförande utgör en av dessa, samt fem ersättare som väljs av
Hjälpmedelsnämnden. Utskottet har till uppgift att bereda ärenden inför
Hjälpmedelsnämndens sammanträden och kan även på delegation från
Hjälpmedelsnämnden fatta beslut.

§ 16 Samråd i principiella frågor
En ledamot i Hjälpmedelsnämnden får begära alt styrelserna i berörda kommuner
och landstinget ska höras i ett ärende som är av principiell betydelse eller av större
vikt.

§ 17 Beslutförhet
Hjälpmedelsnämnden får handlägga ärenden bara när fler än hälften av ledamöterna
är närvarande.

§ 18 Arkivmyndighet
Landstingsstyrelsen är arkivmyndighet.

§ 19 Personuppgiftsansvar
Hjälpmedelsnämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som
behandlas inom nämndens verksamhetsområde.

§ 20 Revision
Hjälpmedelsnämnden skall granskas av revisorerna dels i var och en av de
samverkande kommunerna och dels i landstinget. Det är enbart fullmäktige i den
kommun/landstinget som valt ledamoten i fråga som vid vägrad ansvarsfrihet kan
besluta om entledigande från uppdraget.

Hjälpmedel Dalarna
Dalarnas kommuner &
Landstinget Dalarna
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Mötesplan 2015

Medlemsråd Hjälpmedel
Månad
Januari
Februari
Mars
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Mai
Juni
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Beredningsgrupp Hjälpmedel
Månad
Januari
Februari
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April
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Sammanträdesplan 2015

Arbetsutskott
Månad
Januari
Februari
Mars
April
Mai
Juni
Juli
Auqusti
September
Oktober
November
December

Datum

Klockan

Plats
LO Hiälpmedel, Borlänge

5
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Hjälpmedelsnämnden Dalarna
Månad
Januari
Februari
Mars
April
Mai
Juni
Juli
Auqusti
September
Oktober
November
December

Datum

Klockan

29

09.00-16.00
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Plats
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Arne Thureson

LD Hjälpmedel

Uppdrag från Välfärdsberedningen 2013-02-21

Beslut
att ta fram underlag för bildandet av en gemensam
organisation för hjälpmedelshanteringen i Dalarna
mellan kommunerna och landstinget
att ge uppdraget till Christina Wessman att i samråd
med chefen för LD Hjälpmedel och den regionala
socialchefsgruppen ta fram erforderligt underlag såsom
reglemente och samverkansavtal

1

Tidplan
17 juni

Välfärdsberedningen

Under sommaren

Ev korrigeringar

11 september

Region Dalarnas direktion

Oktober-November

Beslut hos resp huvudman

2014-01-01

Start

LD Hjälpmedel
Jag/vi som
- patient/brukare/
anhörig
- skattebetalare
- medarbetare
Hur vill jag/vi ha det?

2

l{ommunikationstrappan
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Kunskap
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Förändringar som kommer
@e-Hälsa
®Hälsokonton
@Ny patientlag
@Fritt val av hjälpmedel
@Hitta och jämför hjälpmedel på 1177 .se
@e-hemtjänst
®Välfärdsteknologi
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LD Hjälpmedel
Verksamhetside
LD Hjälpmedel erbjuder habiliterings- och
rehabiliteringsstöd, tolktjänst och hjälpmedel
som bidrar till att personer med
funktionsnedsättningar upplever delaktighet
och bästa möjliga livssituation.
Vision
Vi vill ha ett samhälle för alla - tillsammans
med våra kunder gör vi det omöjliga möjligt.
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LD Hjälpmedel

lD HJIDMlDIL

Erbjuder tjänster och hjälpmedel inom
® Hårersättning
® Hörsel
® Kommunikation
® Kognition
® Larm
® Inkontinens
® Omgivningskontroll
® Ortopedteknik
® Personliga medicinska behandlingshjälpmedel
® Rörelse
® Syn
® Tolk till döva och hörselskadade, dövblinda
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lD HJÄlPMEDEL

Organisation
Från och med 1 januari 2014 består LD Hjälpmedel av två
förvaltningar.
®

Fv 51 Hjälpmedel Landstinget Dalarna
(Landstingsstyrelsen)

®

Fv 86 Hjälpmedel Dalarna
(Hjälpmedelsnämnden Dalarna)

I
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landstinget
OOARNA

I

lD HJÄLPMEDEL

Organisation
-- ----

.-- -----.-LO Hjälpmedel
(LDH)

FV H Hjälpmedel O.ltlm• (~llpmed1l1n5mnd•n0al•rn•)

I•
•

FV 51 Hjllpm•d•I Landstingt10aZ.m• (Landslfngutyrtl11n)

landstinget
IWAANA

lD HJÄl.PMEDEL

Hjälpmedel Dalarna
Landstinget Dalarna och kommunerna, tillsammans!
Uppdrag:
® Samverkan för att uppnå bästa resultat för patienten/brukaren
® Göra hjälpmedel tillgängliga och lättförståeliga för länets invånare
® Hjälpmedel är en del i vårdprocessen
® Utbilda personal inom kommunerna och landstinget för hög kompetens

l'ttJ,

Hiälpmedel Dalarna
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Dalarnas kommuner &
Landstinget Dalarna
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~ CWARNA

LD HJÄLPMEDEL

LD Hjälpmedel, FV 86
__
H,jäl12medel Dalarna

Avdelningar
® Kundservice
® Rörelse
® KLOK- Kommunikation, larm, omgivningskontroll och
kognition
® Personliga medicinska hjälpmedel
® Logistik
® Teknisk service
Samordningsansvar för
® Kontinens

I

It

\

I

landstinget

LD~,~::EL

LD Hjälpmedel, F'V 51
Hjäl12medel Landstin et Dalarna

Avdelningar
® Hörcentral
® Pedagogisk hörselvård
® Teknisk hörselvård
® Syncentral
® Tolkcentral
Samordningsansvar för
® Dövblindområdet
® Hårersättning
® Ortopedteknik

\
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Landstinget
IWARNA
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Två förvaltningar,
ett LD Hjälpmedel!

\

Hjälpmedelsverksamheten i Dalarna

Regional nivå

Läns nivå

Kommunnivå
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LD Hjälpmedel

ID HJÄLPMEDEL

Kunder
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Patienter
Brukare
Anhöriga
Rehabpersonal
Avdelningar
Kliniker
Landstinget
Kommuner
Försäkringskassa
Arbetsförmedling
Privata företag

\
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Hjälpmedelsverksamhetens processer
Syfte: Askådliggora hjälpmedetsverksamhetens uppdrag och beskriva dess processer.
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LD Hjälpmedel
Hjälpmedel indelas idag i:
®

®

®

Försäljningshjälpmedel
- engångs
- retur
- egenansvarsprodukter
Hyreshjälpmedel
hyra per dygn inkl underhåll enligt servicegrad
ute hos brukare/kund 2014/2015, ca 28.184 hjälpmedel
och ca 47.000 tillbehör
utlevererade under 2014, ca 12.737
returnerade under 2013, ca 9.930
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LD HJlt.PMEOEL

Utmaningar
® Ekonomi
® Nya krav från kund/patient
® Demografin
® Välfärdsteknologi
® Nytta/kostnad
®Från stuprör till hängrännor
®Förebygga - Bota - Lindra
® Rekrytering - Attraktiv arbetsplats
® Lokaler
@Kina
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SAMVERKAN
FÖRETAG OCK
LEVERJINTÖRER

PERSONLIG
MDGIVNING
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PRODUKTER
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FÖRELll!NINOJIR
TRYCKSAKER
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Handläggning

w In och utflyttning

Fritt Val av hjälpmedel
Försäkringsärenden

c;,
®

-it· (
Aktivit•lp
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dagliga livet

Hjälpmedelsguide/
Be hovstrappa
Förskrivar- och uppföljningsstöd
Förskrivningsprocessen
Dokumentation
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Vår Visningsmiljö
i Borlänge
öppet alla vardagar

I

I
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Vi har
Hjälpmedelsbutiker i
Borlänge, Mora
och Falun
öppet alla vardagar

H"äl
1
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Falun Botl6ng• Moro
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Upphandling
och
Inköp
unden har en leverantör.
och
LDH 300
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Lager
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Hjä/pmedelsnämnden Dalarna
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Avtal för Hjälpmedelsnämnden Dalarna
Kommunerna i Dalarna; Avesta, Borlänge, Falun, Gagnef,
Hedemora, Leksand, Ludvika, Malung-Sälen, Mora, Orsa,
Rättvik, Smedjebacken, Säter, Vansbro och Älvdalen samt
Landstinget Dalarna har kommit överens om att från och med
2014-01-01 inrätta en gemensam nämnd, kallad

Hjälpmedelsnämnden Dalarna för att samverka kring
hjälpmedelsverksamheten för de som omfattas av dels
kommunernas och dels landstinget Dalarnas ansvar enligt
Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), (HSL).

Landstinget Dalarna är värdkommun och Hjälpmedelsnämnden
ingår i Landstinget Dalarnas organisation . Landstinget Dalarna
är juridisk person för denna nämnd.

Den värdegrund som samverkan skall bygga på är att:
• Vi utgår från patientens/brukarens behov
• Vi samarbetar aktivt över organisations- och
huvudmannagränser
• Vi bemöter varandra med respekt och visar tillit
• Vi lär av varandra och tar tillvara varandras kompetens
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§2 Uppdrag

Hjälpmedelsnämnden ska enligt HSL erbjuda de personer som
omfattas av kommunernas och landstingets ansvar; hjälpmedel,
tillbehör, förbrukningsmaterial och därtill kopplade tjänster inom
fö)jande områden:
·
• Behandling och träning
• Förflyttning
• Kommunikation, larm, omgivningskontroll och kognition
• Kantinens
• Personllg. värd
• Personlig Medicinsk Behandling

Hjälpmedelsnämnden ansvarar tör nedanstående;

• Att utarbeta och besluta om regelverk/policy/riktlinjer för
Hjälpmedelsnämndens verksamhet .i länet: Vid avtalets
ing{lende utgörs dessa av policy/regelverk/riktlinjer i
Hjälpmedelsguiden, publicerad på landstingets hemsida
• Allmän och riktad information
• Vid behov lägga förslag till patientlbrukaravgifter inom
hjälpmedelsområdet som föreläggs respektive medlem för
beslut
• Definition och prissättning av. tjänster och hjälpmedel
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• Orift och 1,1tveckling av IT-stöd för hantering av .hjälpmedel
och tillhörande tjänster.
• Dalarnas Resurscenter för hjälpmedel
• Samråd med bmkarorganisationer
• Initiera 1,1tvecklingsarbete som en följd av
omvärldsförändringar
• Utvärdering och· uppföljning av hjälpmedelsverksamheten,
dels ur ett brukarperspektiv, dels ur ett medlemsperspektiv
så att verksamheten drivs e.konomiskt och rationellt
• Representation i tjänstemannagrupper
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Hjälpmedelsnämnden samråder enligt nedanstående;
Hjälpmedelsnämnden är ett samrådsorgan mellan parterna för
gemensamma frågor med utgångspunkt utifrån Hälso- och
sjukvårdslagen (HSL), Socialtjänstlagen (SOL) samt Lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Förutom
tidigare nämnda ansvarsområden ingår följande:
• Hörsel
• Ortopedteknik
• Syn
• Tolkservice

När det blåser kan man välja att
bygga vindskydd eller vindltraftverk

1a~
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1177.se
7-klovern.se
ldhjalpmedel@ltdalarna.se
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Sarnverkansformer för
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i Dalarna

Jeanette Adolfsson och Ulla-Britt Blomquist
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Sammanfattning
Denna rapport är ett resultat av ett uppdrag som Hjälpmedelsinstitutet har
genomfört på uppdrag av LD Hjälpmedel i landstinget Dalarna.
Syftet med rapporten var att beskriva olika samverkansformer mellan
landsting och kommuner samt att föreslå en samverkansform där
Landstinget Dalarna och länets kommuner ska kunna bedriva och utveckla
hjälpmedelsverksamheten i Dalarna. Ett starkt patient-/brukarfokus har varit
utgångspunkten.
För att bedriva en långsiktig sammanhållen verksamhet där alla pmier har
insyn och påverkansmöjlighet och det är möjligt att ha ett starkt brukarfokus
är utredarnas förslag att bilda en gemensam nämnd för de områden som idag
regleras av samverkansavtal. Uppgifterna omfattar hjälpmedelsområden
som rörelse, kognition, kommunikation och inkontinens. Den gemensamma
nämnden bör också ha ansvaret för att brukarsamverkan sker i befintliga
eller nya former. Ansvaret för syn-, hörsel- och ortopedtekniska hjälpmedel
ligger kvar i landstinget efter kommunaliseringen av hemsjukvården varför
nämnden inte kan ha fullt ansvar för dessa. Nämnden bör eller kan ha en
uppgift att samverka eftersom områdena även berör kommunernas
verksamhet. Gemensamma nämnden kan också ha uppgiften att vara ett
samverkans- och samrådsorgan för diskussioner om gemensamma frågor
där huvudmännens område tangerar varandra.
En genomgång har gjorts av vilka samverkansformer som finns för
samverkan mellan kommuner och landsting och vilka möjligheter och
begränsningar som de olika samverkansformerna medför. Möjliga
samverkansformer är samverkansavtal, gemensam nämnd,
kommunalförbund och aktiebolag.
Kartläggning har även gj01is av vilka samverkansfonner som finns i Sverige
avseende hjälpmedelområdet idag. De gemensamma nämnder och
kommunalförbund som finns inom hjälpmedelsområdet har belyst genom att
studera avtal, reglemente och förbundsordningar. Dessutom har intervjuer
genomförts med hjälpmedelschefer och ordförande i gemensamma nämnder
för att ta del av deras erfarenheter. De viktigaste incitamenten för att skapa
gemensamma nämnder har varit att det är kostnadseffektivt med
gemensamma upphandlingar, lokaler, logistik och personal. Jämlik vård och
omsorg med harmonisering av regelverk och policy är också viktigt liksom
behovet att samverkansforum för gränsöverskridande frågor.
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Utifrån de olika uppgifterna som LD Hjälpmedel har, d.v.s. övergripande
frågor-policy och regelverk, driftuppgifter, administrativa rutiner,
samverkan - omvärldsbevakning, utbildning - kompetensutveckling och
information har utredarna analyserat samverkansformernas påverkan ifrån
ett ekonomiskt perspektiv och ur ett brukarperspektiv. För övergripande
strategiska frågor som policy och regelverk påverkar samverkansformen i
hög grad förutsättningarna för hur beslutsfattandet kan ske, för driftfrågorna
är det främst den upphandlingsrättsligajuridiken som är avgörande och för
administrativa rutiner har sekretessområdet betydelse. Samverkan och
omvärldsbevakning kan göras i alla samverkansformer men ska nya
strategiska beslut fattas har samverkansformen betydelse. För uppgifter som
utbildning, kompetensutveckling och information har valet av
samverkansform mindre betydelse.
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Inledning
Kommunaliseringen av hemsjukvården är det som aktualiserat
uppdraget som redovisas i denna rapport. Därför beskrivs det
kort vad det innebär.

Kommunalisering av hemsjukvården
Kommunerna övertog ansvaret för hälso- och sjukvård t.o.m.
sjuksköterskenivå i de särskilda boendeformerna och daglig verksamhet i
och med att Ädelreformen genomfördes 1992. I hälften av länen gjordes
också överenskommelser som innebar att kommunerna tog över ansvaret fö r
hemsjukvård i ordinärt boende. ldag har fler än hälften av landets
kommuner ansvaret för hemsjukvård. Betänkandet Sammanhållen
hem~jukvård (SOU 2004:68) pekade på svårigheterna med att samordna
insatserna när det finns parallella organisationer framför allt för
hemsj ukvård, rehabilitering och hj älpmedel. Socialstyrelsens kartläggning,
Aldre-vård och omsorg år 2007, visade att patienterna har en bättre och mer
kontinuerlig tillgång till hälso- och sjukvård om hemsjukvårdsansvaret i
ordinärt och särskilt boende har samma
huvudmannaskap.
Regeringen har ti ll satt en nationell samordnare för
hemsjukvård som har fått uppdraget att stödja
kommuner och landsting i arbetet att kommunalisera
hemsjukvården. Syftet är att på frivillig väg få ett
kommunalt huvudmannaskap för hemsjukvården. Med
an ledning av regeringens mycket tydliga slutsatser
utreds eller genomförs nu kommunalisering av
hemsjukvården i samtliga län. De län som inte hade en
kommunaliserad hemsjukvård före 2010 genomför detta
under 20 12 - 20 I 3 detta. I Stockholm planeras ett
genomförande 2015. Av bilden framgår i vilka län
kommunalisering av hemsjukvården för närvarande är
under genomförande. Gröna län är de som före 201 0
hade kommunaliserad hemsjukvård, gula de län som
genomför under 2 01 2 - 2013 och röd är Stockholms län.
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I denna process är samverkansformer kring hjälpmedel en väsentlig fråga att
lösa. Det är angeläget att undvika parallella organisationer, få en
kostnadseffektiv hantering, behålla spetskompetens och för att det ska
fungera bra ur ett brukarperspektiv.

Hjälpmedelsanvändare
Det totala antal personer i Sverige som har någon funktionsnedsättning
uppskattas till drygt 1,5 miljoner personer i åldrarna 16- 84 år. De
vanligaste funktionsnedsättningarna är hörselnedsättning och rörelsehinder.
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar beräknas till 5 % och psykiska
funktionsnedsättningar till ca 3 % av befolkningen. Demenssjukdomar ökar
med åldern och i gruppen 90-åringar är ca hälften drabbade, vilket innebär
att med ett ökat antal äldre innevånare kommer också antalet demenssjukdomar att öka.
Av Sveriges befolkning använder ca tio procent ett hjälpmedel. Cirka
70 procent av hjälpmedlen förskrivs till personer som är över 65 år.
I gruppen kvinnor över 85 år använder 70 procent något förflyttningshjälpmedel, motsvarande andel bland män är 55 %. Andelen män med
hörapparat uppgår till 33 procent i åldern 85 år och äldre medan
motsvarande siffror för kvinnor uppgår till l 7 procent. Behovet av
hjälpmedel kan förväntas stiga i framtiden då andelen äldre i befolkningen
ökar.

Uppdrag
Hjälpmedelsinstitutet (HI) har ett uppdrag från LD Hjälpmedel att utreda i
vilken samverkansfonn Landstinget Dalarna och länets kommuner ska
kunna bedriva och utveckla hjälpmedelsverksamheten i Dalarna.
Utgångspunkten för utredningen är ett starkt patient/brukarfokus.
De samverkansformer som i första hand ska undersökas är samverkansavtal
och gemensam nämnd. Möjligheter och hinder samt vilka frågor som kan
eller bör hanteras i samverkan, genom avtal eller gemensam nämnd
alternativt annan samverkansfmm, ska beskrivas. Lagar och förändringar på
hjälpmedelsområdet, t.ex. Fritt val av hjälpmedel, ska beaktas i utredningen.
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HI gjorde 2004 en nulägesrappo1t av Gemensam nämnd på hjälpmedelsområdet. En uppdatering av den skriften i något förenklad form görs
parallellt med uppdraget.

Genomförande
Uppdraget har genomfö1ts av Jeanette Adolfsson och Ulla-Britt Blomquist
på HI. Dokument har samlats in från olika län där hjälpmedelsverksamheten
bedrivs i samverkansformen gemensam nämnd eller kommunalförbund.
Fakta om samverkansfonner har också tagits fram. Ett urval intervjuer har
genomförts med politiker och tjänstemän där gemensam nämnd finns och
diskussioner och avstämning har gjorts med en jurist på Sveriges
Kommuner och Landsting angående förutsättningarna för de olika
samverkansformerna.
En kontinuerlig dialog har fötts med uppdragsgivaren.
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Hjälpmedelsverksamheten i Sverige
Hjälpmedelsverksamheten i Sverige är organiserad utifrån olika
funktionsnedsättningar och de hjälpmedelsområden som kompenserar dessa
funktionsnedsättningar. Det finns syncentraler, hörcentraler,
hjälpmedelscentraler och ortopedtekniska avdelningar. Det finns också en
organisation för hantering och förskrivning av inkontinenshjälpmedel.
Tolkar för att personer med hörselnedsättning ska kunna kommunicera med
andra via teckenspråk eller skrivtolkning och delta i samhällslivet kan ingå i
hjälpmedelsverksamheten. Landstinget har ansvar för tolkverksamheten.
Ansvaret för hjälpmedel för att kompensera syn- och hörselnedsättning samt
01iopedtekniska hjälpmedel är oftast ett ensidigt landstingsansvar. Inom
dessa områden finns förskrivarna oftast inom den egna verksamheten. Även
om det är så berörs kommunerna då brukarna finns inom t.ex. äldreomsorgen. I många kommuner finns syn- och hörselinstruktörer anställda och
de samarbetar med landstinget/regionens syn- och hörcentraler.
Inom hörselområdet finns både fritt vårdval och fritt val av hjälpmedel i två
landsting och regioner; Stockholms läns landsting och Region Skåne.
Förskrivare av synhjälpmedel är synpedagoger, för hörapparater
audionomer och för ortopedtekniska hjälpmedel ortopedingenjörer eller
läkare.
De hjälpmedel som hanteras av hjälpmedelscentralen är ofta ett gemensamt
ansvar för landstingen och kommunerna och gränsen för ansvarsfördelningen är olika i hela landet. Ansvarsfördelningen genomfördes i samband
med Ädelreformen 1992 och mindre justeringar har gjorts sedan dess. I
samband med den pågående kommunaliseringen av hemsjukvården kommer
kommunerna i många län att få ett större ansvar för hjälpmedel.
Ansvaret för inkontinenshjälpmedel är också delat mellan landstinget och
kommunerna. De flesta landsting och kommuner samverkar om
upphandling av inkontinenshjälpmedel. I några landsting finns en eller flera
samordnare (konsulent) som svarar för samordning, information, utbildning
och rådgivning till bland annat förskrivare.
Syftet med uppdraget som beskrivs i denna rapport var att hitta en bra
samverkanslösning för det gemensamma hjälpmedelsanvaret för landsting
och kommuner. I Dalarna hålls hjälpmedelsverksamheten samman i en
enhet. Förskrivare och brukare finns inom både landstinget och
kommunerna.
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Den här rapporten omfattar specifikt de hjälpmedelsområden där ansvaret är
delat mellan sjukvårdshuvudmännen. Även områden som är ett
landstingsansvar berörs för att få en helhetssyn på hjälpmedelsområdet.

Hjälpmedelscentralernas verksamhet
Med hjälpmedelscentral/motsvarande (benämns fmtsättningsvis
hjälpmedelscentral) avses i den här rappo1ten den verksamhet som hanterar
hjälpmedel för att kompensera rörelsehinder, kognitiva och kommunikativa
funktionsnedsättningar samt olika typer av medicinska behandlingshjälpmedel. Hjälpmedelscentralerna omfattar oftast de hjälpmedel som
kommunerna och landstinget har ett delat ansvar för.
I vaije landsting finns en hjälpmedelscentral. I flertalet län samverkar
landstinget och kommunerna om hjälpmedelscentralens verksamhet.
Landstingens hjälpmedelscentraler har då ett ansvar för samordning i länet
för den verksamhet och de uppgifter som beslutats.
I fem län, Skåne, Kalmar, Kronoberg, Östergötland och Uppsala, finns
parallella organisationer. Där samverkar enbati kommunerna i olika
samverkanslösningar och landstinget har en egen organisation.
Hjälpmedelscentralernas uppgifter varierar till viss del beroende på vilket
uppdrag de har. Oavsett vem som är huvudman för hjälpmedelscentralen
beskrivs verksamhetsprocesserna vara:
•

att tillhandahålla hjälpmedel

•

förskrivning/konsultation/rådgivning

•

underhåll av hjälpmedel (upprätthålla tekniska prestanda)

•

utbildning/information

I processerna ingår många olika uppgifter. I processen att tillhandahålla
hjälpmedel ingår bl.a. upphandling, lagerhållning, transporter samt
rekonditionering av återlämnade hjälpmedel.
Förskrivning- konsultationsprocessen innebär vanligtvis rådgivning och stöd
till förskrivare i förskrivningsprocessen. Hjälpmedelskonsulenter kan även
förskriva hjälpmedel.
Underhåll av hjälpmedel omfattar besiktning, förebyggande och
avhjälpande underhåll av hjälpmedel som finns hos brukare.
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Utbildning/ information är riktad till förskrivare och omvårdnadspersonal.
Utbildning och information kan också utformas efter specifika behov och
målgrupper.
De personalgrupper som finns på hjälpmedelscentraler är bl.a. tekniker/
ingenjörer, hjälpmedelskonsulenter, förrådspersonal, inköpare och
administratörer. Hjälpmedelskonsulenterna har en yrkesutbildning
motsvarande de förskrivare som verksamheten arbetar för. De vanligaste
yrkesutbildningarna är arbetsterapeuter och sjukgymnaster men det finns
även logopeder och sjuksköterskor som är hjälpmedelskonsulenter.

Reglering av hjälpmedelsverksamheten
Skyldigheten att erbjuda personer med funktionshinder hjälpmedel regleras
av Hälso- och sjukvårdslagens (HSL) 3 b respektive 18 b §§.Ansvaret är
delat mellan sjukvårdshuvudmännen landsting och kommun.
Det finns ett avtal om ansvarsfördelningen för hjälpmedel i vaije län mellan
landstinget och kommunerna och avtalen är olika i hela landet.
Fördelningen av ansvaret kan vara beroende av boendeform, ålder och/eller
specifikt hjälpmedel. Ansvarsfördelningen har sin grund i nationella
Ädelreformen (1992) och har i vissa landsting därefter förändrats för att
motsvara dagens hälso- och sjukvård. Detta ledde till en utveckling av
former för att ta betalt för l(jälpmedel som kommunerna genom avtal
ansvarade för. I takt med ökad kunskap har både organisationsformer och
former för betalning utvecklats.
De lagar, förordningar och föreskrifter som gäller inom hälso- och
sjukvården gäller i tillämpliga delar även för hjälpmedelscentralernas
verksamhet. Tillsynsmyndighet är Socialstyrelsen.
Hjälpmedel är oftast medicintekniska produkter och regleras av det
medicintekniska direktivet som bl.a. omfattar lagen om medicintekniska
produkter. Det förekommer att produkter som förskrivs som hjälpmedel inte
är medicintekniska produkter. Samma författningar gäller ändå eftersom
produkterna förskrivs som hjälpmedel.
Läkemedelsverket är tillsynsmyndighet för tillverkare av medicintekniska
produkter, för de medicintekniska produkterna samt för de enheter som
utför specialanpassningar.
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Ansvaret för att regelverket följs
Förskrivning och hantering av hjälpmedel som oftast är medicintekniska
produkter regleras i föreskrifter från både Socialstyrelsen 1 och
Läkemedelsverket2. Dessutom ska andra föreskrifter exempelvis om
ledningssystem för kvalitetsarbete följas även på hjälpmedelsområdet.
Vårdgivaren är den som har ansvaret för att organisera ledningen och
verksamheten så att kraven, enligt HSL, på god vård uppfylls. Vårdgivaren
beslutar också vilka uppgifter verksamhetscheferna ska ha. Ansvaret för att
regelverket på hjälpmedelsområdet följs är inom landstinget oftast
verksamhetschefens. 1 kommunerna är det medicinskt ansvariga
sjuksköterskor (MAS) eller om sådan finns, medicinskt ansvarig för
rehabilitering (MAR) som har motsvarande ansvar.
Verksamhetschefen eller MAS/MAR har ansvar för att:
•
•
•

Leda och fördela arbetsuppgifter
Patientsäkerhet och god kvalitet i verksamheten
Säker hantering av medicintekniska produkter

Förskrivaren är hälso- och sjukvårdspersonal som kan vara anställd hos
både landsting, kommun och privat vårdgivare. Förskrivaren har dels ett
eget yrkesansvar vilket innebär att de åtgärder som vidtas ska bygga på
vetenskap och beprövad erfarenhet. Förskrivaren har också ansvar för att
följa det regelverk och anvisningar som sjukvådshuvudmannen har beslutat.

Lokal tillämpning
Vmje sjukvårdshuvudman, landsting eller kommun, omvandlar lagarnas
intentioner i hjälpmedelspolicy och/eller regelverk/handbok. Hjälpmedel
som förskrivs upphandlas av sjukvårdshuvudmännen enligt lagen om
offentlig upphandling. För det upphandlade so1timentet skapas
sortimentslistor, vilket gäller för det mest frekventa s01timentet.
Upphandlingarna görs av enskilda huvudmän eller flera huvudmän i
samverkan.

1

Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:1) om medicintekniska produkter inom hälso-

och sjukvården
2

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003: 1I) om medicintekniska produkter
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Hjälpmedelsverksamheten i Dalarna
Hjälpmedelsverksamheten i Dalarna finns organiserad i LD Hjälpmedel
(LDH). Verksamhetens uppdrag är att vara landstingets, kommunernas och
politikens resurs gällande stöd/rådgivning/konsultation, extern information
och utbildning inom hjälpmedelsområdet.
LD Hjälpmedel tillhandhåller tjänster och säkra och funktionella hjälpmedel
som bidrar till att öka tillgängligheten och delaktigheten för personer med
funktionsnedsättning.
De arbetar inom följande funktionsområde:
•

Hörsel

•

Syn

•

Kognition

•

Tolk till personer med dövhet,
hörselskada och <lövblindhet

•

Kommunikation

•

Kundservice

•

Personlig medicinsk
behandling

•

Logistik

•

Rörelse

•

Teknisk service

LD Hjälpmedel har samordningsansvar för döv blindområdet, hårersättning,
inkontinens och ortopedteknik.
Verksamhetens uppdrag är
•

Stöd, rådgivning, konsultation vilket bl a innebär att driva
utveckling, förskrivningsprocessen, mätningar som underlag till
diagnos samt samverkan i gemensamma frågor.

•

Information, vilket bl a innebär aktuella policies och riktlinjer,
aktuell vägledning inom respektive område, resurscentrum och
rådgivning

•

Utbildning, vilket bl a innebär förskrivarutbildning, smiiments och
produktutbildning samt uppdragsutbildning

•

Tillhandahålla säkra och funktionella hjälpmedel
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Samverkansformer - landsting och kommuner
I detta avsnitt beskrivs olika samverkansformer för samverkan mellan
kommuner och landsting. Beskrivningen omfattar samverkansformerna
samverkansavtal (interkommunala avtal), gemensam nämnd,
kommunalförbund och aktiebolag.
Gemensam nämnd och kommunalförbund styrs av offentligrättsliga lagar
medan aktiebolag är en privaträttslig samverkansform som styrs av
civilrättslig lag. Kommunallagen saknar skrivningar om samverkan genom
interkommunala avtal men innehåller skrivningar om de övriga
samverkansformerna.

Samverkansavtal
Den svenska kommunallagen saknar särskilda regler om interkommunala
avtal som samverkansform. Kompetensfrågor, vad man kan samverka
omkring, får bedömas med utgångspunkt från kommunallagen om
kommunernas allmänna befogenheter. Det finns även specialförfattningar
som möjliggör samverkansavtal som samarbetsform, t.ex. lagen mot skydd
och olyckor samt skollagen. Det ska också finnas ett ömsesidigt kommunalt
intresse av samarbetet och vmje kommuns deltagande bör stå i propo1tion
till det egna kommunintresset.
Utrymme för interkommunala avtalet är i första hand frivillig verksamhet
eller sådan obligatorisk verksamhet där utrymme ges för andra alternativa
lösningar än egen regi, exempelvis avtal om gemensamt utnyttjande av
reningsverk eller laboratorium för livsmedelskontroll.
Genom ett samverkansavtal kan man inte skapa något gemensamt
förvaltningsorgan. Den köpande kommunens inflytande regleras enbart av
avtalet. Det är den säljande kommunen som beslutar hur eventuella
anläggningar ska användas. Det är också den kommunen som är
arbetsgivare och som fattar beslut som rör personalen.
Ett samverkansavtal kan innehålla regler om samråds- och referensgrupper.
Vill man ha ett gemensamt beslutsorgan är gemensam nämnd eller
kommunalförbund den samverkansform man kan välja.
Den juridiska tolkningen är att lagen om offentlig upphandling (LOU) är
tillämplig vid samverkansavtal. Det bör innebära att verksamheten inklusive
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tjänster och hjälpmedel ska upphandlas. Samverkan med stöd endast av
avtal är dock svårbedömt upphandlingsrättsligt. Frågan har aktualiserats i
EU-domstolen som kommit fram till att det finns ett utrymme för
kommuner att samverka genom avtal utan att upphandlingsdirektiven och
LOU aktualiseras. Exakt var gränsen går är otydligt men det är viktigt att
samarbetet inte innebär att någon privat aktör får en fördel gentemot någon
konkurrent.

Kommunalförbund
Kommunal förbund är en form för samverkan som kommuner och landsting
kan använda för praktiskt taget vilken kommunal angelägenhet som helst.
Kommunalförbundet är en juridisk person som har egen rättskapacitet och
är fristående i förhållande till medlemskommunerna. Kommunalförbundet
övertar vissa uppgifter från sina medlemmar och blir huvudman för
verksamheten med egen budget. Kommunalförbund regleras helt av
kommunallagen.
De kommuner och landsting som vill samverka i ett kommunalförbund ska
enas om en förbundsordning som reglerar organisation och
samverkansformer. Kommunalförbund kan bildas på bestämd eller
obestämd tid och medlemmarna har rätt att dra sig ut kommunalförbundet
oavsett förbundets varaktighet. Kommer inte parterna överens om hur det
ska ske ska kommunalförbundet likvideras eller upplösas.
Ett kommunalförbund är bildat när förbundsordningen har antagits av
förbundsmedlemmarna eller vid en senare tidpunkt som anges i
förbundsordningen. När verksamheten övergår till förbundet är det lämpligt
att förbundet blir arbetsgivare för den berörda personalen. Inom
hjälpmedelsområdet bör alla hjälpmedel, inventarier etc. övertas av
förbundet.
Förbundet har ingen beskattningsrätt, men har rätt att debitera
medlemmarna för sina kostnader. Medlemmarna har kvar ett ekonomiskt
ansvar för verksamheten och är skyldiga att täcka brister när förbundet
saknar tillgångar för att betala sina skulder.
Kommunalförbundet har ungefär samma organisatoriska uppbyggnad som
en kommun eller ett landsting med fullmäktige och styrelse eller på ett
enklare sätt med en direktion. Denna form innebär att direktionen är både
beslutande organ och styrelse. Vmje medlem ska vara representerad i den
beslutande församlingen med en ledamot och en ersättare. Endast den som
är ledamot eller ersättare i respektive medlems kommunfullmäktige kan
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sitta med i den beslutande församlingen. Vid förfall för en ledamot ska
denne ersättas av en förtroendevald från samma kommun eller landsting.
Lagen om offentlig upphandling (LOU) är tillämplig bl.a. i de fall då en
kommun eller ett landsting köper varor eller tjänster från en annan juridisk
person, t.ex. från en annan kommun eller ett landsting. LOU gäller dock inte
i förhållandet mellan medlemmarna och kommunalförbundet när
kommunalförbundet utövar sina uppgifter enligt förbundsordningen (t.ex.
samordnar inköp av hjälpmedel åt sina medlemmar). Kommunalförbundet
anses i övrigt vara en upphandlande enhet, enligt LOU, och ska därmed
tillämpa lagen på samma sätt som kommuner och landsting (inkl de flesta
kommun- och landstingsägda bolag) vid köp av t.ex. varor och tjänster.
Offentlighetsprincipen gäller i kommunalförbund. Allmänheten har alltså
samma möjlighet till insyn i kommunalförbundets angelägenheter som i
kommunerna och landstingens. Förbundets beslut kan överklagas i samma
ordning som gäller som om verksamheten bedrivits hos medlemmarna.

Gemensam nämnd
Kommuner och landsting kan samverka i gemensam nämnd. Alla
kommunala verksamheter med undantag för civilt försvar kan bli föremål
för sådan samverkan. En särskild lag 3 finns som reglerar gemensam nämnd
på hälso- och sjukvårdens område. En gemensam nämnd anses svara mot ett
behov att kunna samverka över kommungränserna i ett offentligrättsligt
organ, i vilket alla samverkande parter också behåller ett reellt politiskt
inflytande över den verksamhet som nämnden bedriver.
En gemensam nämnd är inte en egenjuridisk person, utan ingår i en av de
samverkande kommunerna eller landstinget (värdkommunen). Den
gemensamma nämnden bör ses som vilken nämnd som helst. Den har
samma möjlighet att ingå avtal och anställa personal m.m. som andra
kommunala nämnder. Vad gäller personalfrågan så talar, enligt förarbetena,
praktiska skäl för en samordning av personalresurserna. Detta kan lämpligen
ske genom att värdkommunen anställer all berörd personal. Det är vidare
naturligt att värdkommunen eller värdlandstinget äger de tillgångar som
nyttjas gemensamt, t.ex. hjälpmedel.
Till grund för samverkan i en gemensam nämnd ska det utöver ett
nämndreglemente finnas en överenskommelse om samverkan. Dessa ska
godkännas av fullmäktige i respektive samverkande kommun. Avtalet bör
3

l_,ag (2003:192) otn getnensam näinnd inom vård- och omsorgso1nrådet
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bl.a. reglera medlemmarnas ekonomiska åtagande. Avtalet bör dessutom
reglera hur många ledamöter och ersättare vmje samverkande kommun ska
utse. Vissa frågor måste regleras i reglementet. Detta gäller bl.a. frågan om
ersättarnas tjänstgöringsordning. Vid förfall för ledamot bör denne, enligt
förarbetena, ersättas med en förtroendevald från samma kommun som
ledamoten. Eftersom vaije fullmäktige väljer sina ledamöter och ersättare
sker detta automatiskt.
Vissa frågor bör regleras både i avtalet och i reglementet. En sådan fråga är
redovisande! av nämndens uppgiftsområde. Frågor som en gemensam
nämnd inte kan besluta om är stora politiska frågor och bland annat avgifter.
I likhet med vad som gäller för kommunalförbund, gäller LOU inte i
förhållandet mellan de samverkande kommunerna och den gemensamma
nämnden. Gemensamma nämnden är en upphandlande enhet enligt LOU
och möjliggör därmed gemensamma upphandlingar av varor och tjänster för
patierna.
Offentlighetsprincipen gäller hos den gemensamma nämnden i likhet med
vad som gäller hos värdkommunens övriga nämnder.
Regler för gemensamma nämnder finns i kommunallagen. Liksom vad
gäller för kommunal förbund, kan den gemensamma nämndens beslut
överklagas av kommunmedlemmarna i de samverkande kommunerna.
Däremot har de samverkande kommunerna eller landstingen ingen
självständig talerätt i motsats till vad som gäller för förbundsmedlemmarna i
ett kommunalförbund.

Aktiebolag
Kommuner och landsting kan samverka i privaträttsliga former genom att
bilda ett s.k. kommunalt företag.
En grundläggande förutsättning för all kommunal företagsbildning är att
företagets verksamhet ska vara en kommunal angelägenhet, d v s ligga inom
den kommunala kompetensen. Samma kommunalrättsliga principer som
styr den rent kommunala verksamheten gäller dessutom för kommunala
företag. Det innebär att de s.k. lokaliserings-, likställighets- och
självkostnadsprincipema gäller.
Med lokaliseringsprincipen menas att en kommunal angelägenhet måste
vara knuten till kommunens eller landstingets område eller dess invånare för
att vara laglig. Likställighetsprincipen innebär att kommuner och landsting
ska behandla sina medlemmar lika om det inte finns sakliga skäl för något
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annat. Vad slutligen gäller självkostnadsprincipen, så innebär den att
kommuner och landsting inte får ta ut högre avgifter än vad som svarar mot
kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som tillhandahålls. Vidare får
företagets verksamhet inte innefatta myndighetsutövning, om det inte finns
särskilt lagstöd för det.
Den vanligaste företagsformen är aktiebolag. Beslut om att bilda aktiebolag
fattas av fullmäktige hos respektive kommun och landsting. Fullmäktige ska
utse samtliga styrelseledamöter i aktiebolag där kommunen eller landstinget
innehar samtliga aktier. Styrelsen utövar ledningen i bolaget. I helägda
aktiebolag ska fullmäktige emellertid se till att få ta ställning innan sådana
beslut i verksamheten fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars
av större vikt. Beslutet är dock endast ett yttrande från ägaren och styrelsen
har rätt att fatta ett motstridigt beslut. Fullmäktige har möjlighet att utöva
styrning genom att besluta om ägardirektiv för bolaget.
Aktiebolaget blir en juridisk person i och med att det registrerats hos Patentoch Registreringsverket. Bolaget erhåller därmed full rättskapacitet och kan
anställa personal m.m. När kommuner och landsting flyttar över verksamhet
på ett bolag blir det fråga om verksamhetsövergång från en arbetsgivare till
en annan. Då övergår de rättigheter och skyldigheter pga.
anställningsförhållanden som gäller vid tidpunkten för övergången på den
nya arbetsgivaren. En arbetstagare har dock möjlighet att motsätta sig att
anställningsförhållandet går över till den nya arbetsgivaren.
Regler för aktiebolag finns dels i Aktiebolagslagen, dels i Kommunallagen
vad gäller kommunala aktiebolag. Beslut som fattas av aktiebolaget kan
dock inte överklagas enligt kommunallagen.
Numera gäller offentlighetsprincipen i aktiebolag där kommuner och
landsting har ett rättsligt bestämmande inflytande. Aktiebolagen är dock
inga myndigheter och regleras inte av offentligrättslig lagstiftning som
regeringsformen och förvaltningslagen.
Det är möjligt att samverka i ett gemensamt kommunalägt bolag då
riksdagen nyligen har beslutat att permanenta det s.k. teckal-undantaget i
LOU (proposition 2011/12: I 06). Bestämmelsen innebär att ett avtal mellan
en myndighet och en juridisk person eller gemensam nämnd inte utgör ett
kontrakt enlig LOU under förutsättning att kontroll- och verksamhetskriterierna är uppfyllda.
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Vilka är skillnaderna mellan de olika samverkansformerna?
Samverkansavtal är i dagsläget en samverkansform som är kortsiktigt och
det finns oklarheter runt det upphandlingsrättsliga läget. Genom
samverkansavtal kan man inte skapa något gemensamt förvaltningsorgan
och den köpande kommunens inflytande regleras enbart av avtalet.
Gemensam nämnd och kommunalförbund är möjliga samverkansformer där
parterna har full insyn, kontroll och beslutsfunktion och ger en möjlighet att
långsiktigt driva och utveckla verksamheten. Den stora skillnaden mellan
dessa två samverkansformer är att uppgiften överlämnas till ett
kommunalförbund som också är en egen juridisk person medan parterna i en
gemensam nämnd behåller ansvaret för uppgiften.
Även ett landsting och kommunägt aktiebolag är numera en möjlig
samverkansfonn där verksamheten kan bedrivas långsiktig. Aktiebolaget är
en egen juridisk person.
I bilaga 1 finns en översiktlig sammanställning av de olika
samverkansformerna.
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Nu lägesbeskrivning
Samverkansformer för hjälpmedelsområdet i Sverige
Kommunerna och landstingen samverkar i flertalet län om
hjälpmedelscentralernas område. De vanligaste samverkansformerna mellan
landsting och kommuner är samverkansavtal och gemensam nämnd. Vid
samverkansavtal är landstinget huvudman för verksamheten och i de
gemensamma nämnderna där både landsting och kommuner samverkar är
landstinget värdkommun.
I två län, Norrbotten och Jönköpings län, har samverkansavtal mellan
landstinget och länets kommuner om hjälpmedelsverksamheten nyligen
förnyats. Några utredningar om att förändra samverkansformen har inte
genomfötis inför detta.
Det finns åtta gemensamma nämnder på hjälpmedelsområdet varav sex
omfattar landstinget och kommunerna och två enbati kommuner. Det finns
också två kommunalförbund och ett landstingsägt aktiebolag. Stockholms
läns landsting, norra länet, Västra Götalandsregionen i samverkan med
kommunerna, ett antal kommuner i Skåne, kommunerna i Östergötland och
Kronoberg har upphandlat entreprenör som utför hjälpmedelsverksamheten.
Det pågår diskussioner i flera län om samverkansformer mellan landsting
och kommuner angående hjälpmedelsområdet vilket är en följd av
kommunaliseringen av hemsjukvården.
I bilaga 2 finns en sammanställning av samverkansformerna på
hjälpmedelsområdet per län.

Samverkansorgan i Dalarna
Region Dalarna är i ett kommunalförbund med Dalarnas femton kommuner
och landstinget Dalarna som medlemmar. Region Dalarna verkar som så
kallat samverkansorgan med ansvar för en del statliga uppgifter som tidigare
legat på Länsstyrelsen.
En Välfärdsberedningen till direktionen för Region Dalarna har inrättats.
Den ska utgöra en arena för lokala och politiska prioriteringar i syfte att
främja kunskapsutveckling inom socialtjänsten samt angränsande områden
inom hälso- och sjukvård för att uppnå Socialstyrelsens nationella mål.
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De olika verksamhetsområden som ingår är:
•

Bättre liv för sjuka äldre

•

IT-i vård och omsorg/e-hälsa

•

Kunskapsutveckling inom socialtjänsten

•

Kommunalisering av hemsjukvården

Fokus är inriktat på förbättringsområden inom äldreomsorgen och omfattar
kunskapsutveckling mot en evidensbaserad praktik, multisjuka äldre, stöd
till användandet av nationella registren senior alert och palliativa registret.
För socialtjänstens individ- och familjeomsorg tillkommer utvecklingsområdet barn och unga samt fortsatt arbete med Kunskap till praktik som rör
missbruksområdet. E-hälsoprojektet ska utveckla möjligheterna till
elektronisk överföring av information mellan olika huvudmän och berör
samtliga områden.
Vilken roll Region Dalarna och Välfärdsberedningen kommer att för den
kommunala hemsjukvården efter genomförandet är inte klarlagt.
Mora Kommun och Landstinget Dalarna har inrättat en gemensam nämnd
kallad, "Nämnd för kostsam verkan", för samverkan vid produktion, transport
och leverans av mat och råvaror. Landstinget Dalarna är värdlandsting och den
gemensamma nämnden ingår i Landstinget Dalarnas organisation.

Samverkan i Dalarna på hjälpmedelsområdet
Idag har samtliga kommuner i Dalarna avtal med LO Hjälpmedel (LDH) om
samverkan omkring hjälpmedel och tjänster inom hjälpmedelsverksamheten. Avtalstiden på nu gällande avtal är till och med 2012-12-3 I och kan
förlängas ytterligare 24 månader om kommunaliseringen av hemsjukvården
inte är klar.
Enligt samverkansavtalet åtar sig LDH att tillhandahålla nedanstående
tjänster:

• Bastjänster
•
•

•
•
•

Konsultation
Försäljning och uthyrning
Teknisk service
Utbildning
IT-stöd
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Avtalet reglerar exempelvis kompetens, tillgänglighet och affärsförhållanden mellan paiterna.
Separata serviceavtal på kommunens egen utrustning kan tecknas separat.

Landsting och kommuner i samverkan - LOK- gruppen

Det finns en tjänstemannagrupp med representanter från kommunerna,
hälso- och sjukvården i Dalarna och LDH som kallas LOK- gruppen.
Gruppens uppdrag är att verka för en effektiv hjälpmedelsverksamhet. I
gruppen har kommunerna en representant från vaije lokalt hälso- och
sjukvårdsområde.

Sortiments grupper

Smtimentsgrupper finns etablerade mellan landsting och kommunerna.
Deras uppdrag är att beskriva brukarnas behov och upprätta
kravspecifikationer inför upphandling och att utvärdera nya produkter.
Sortimentsgruppens arbete bidrar till att brukaren får tillgång till säkra och
lämpliga produkter med god kvalite.

Samverkan med 7- klövern

Landstingen i Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Västmanland, Örebro,
Värmland och Sörmland samverkar i hjälpmedelsfrågor. Syftet är att
samverka för en bra och kostnadseffektiv hjälpmedelsutveckling i regionen.
Målet är att med det bästa för regionens brukare/kunder arbeta långsiktigt
för:
•

Ett kostnadseffektivt och funktionellt sortiment

•

Att bibehålla och utveckla en hög kompetensnivå

•

Högre kvalitet genom kontinuerligt förbättringsarbete inom
verksamheterna

Dessa mål nås bland annat genom upphandling av hjälpmedel. Samverkan
sker genom hela upphandlingsprocessen och hjälpmedelskonsulenter,
hjälpmedelstekniker och logistikpersonal medverkar i arbetet. Sju-klövern
har också en gemensam webb-plats: www.7-klovern.se.
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Gemensamma nämnder på hjälpmedelsområdet
I en rapport från 2004 gjordes en nulägesbeskrivning av gemensamma
nämnder på hjälpmedelsområdet. En uppföljning av några av de
gemensamma nämnderna som omfattades av den nulägesbeskrivningen
samt nytillkomna har nu gjorts. Uppföljningen har genomfö1is genom att
sammanställa och studera avtal och reglementen för nämnderna samt genom
kompletterande telefonintervjuer.
Det finns åtta gemensamma nämnder inom hjälpmedelområdet i Sverige. De
finns i Sörmland, Kalmar län, Blekinge, kommunerna i östra Skåne, (Östra
Skånes Hjälpmedelsnämnd (HÖS), Halland, Värmland, Västmanland och
Jämtland. I två gemensamma nämnder, HÖS och Kalmar län, samverkar
endast kommuner. I de övriga sex ingår både kommuner och landsting.

Innehåll i avtal, reglemente
Gemensamma nämndens uppgifter, verksamhet, och arbetsformer ska enligt
kommunallagen grundas på ett reglemente och ett avtal. Avtalet reglerar
samarbetets gränser och parternas rättigheter och skyldigheter gentemot
varandra. Reglementet fastställs av fullmäktige i var och en av de
samverkande kommunerna och reglerar nämndens verksamhet och
arbetsformer.
1 den genomgång som gjorts av reglementen och avtal beskrivs nämndernas
organisation och uppgifter.

Organisation
I de nämnder där både landstinget och kommunerna ingår är landstingen
värdkommun. I de fall den gemensamma nämnden endast består av
kommuner så är den största kommunen värdkommun. Värdkommunen är
den juridiska personen som nämnden är inrättad hos och nämnden följer
värdkommunens regelverk och rutiner avseende personalfrågor etcetera.
I de flesta fall återspeglar antal ledamöter storleken på organisationen vilket
innebär att landstinget oftast har fler ledamöter. Fyra nämnder har
arbetsutskott som även fungerar som beredningsorgan. De gemensamma
nämnderna som inte har arbetsutskott har andra former för beredning, t.ex.
en tjänstemannaberedning som förbereder ärenden till nämnden.
En sammanställning av organisation och fakta om gemensamma nämnder
finns i bilaga 3.
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Uppgifter

De uppgifter som hanteras av samtliga gemensamma nämnder är
målstyrning och budget för drift av hjälpmedelscentraler, samt att tillgodose
behovet av hjälpmedel för funktionshindrade enligt HSL. Nämnderna
hanterar dock bara de hjälpmedelsområden som är gemensamt ansvar för
parterna. I Västmanland, Halland och Sörmland ingår inkontinenshjälpmedel i nämndens ansvarsområde. De gemensamma nämnderna i
Sörmland och Halland ansvarar även för medicinska behandlingshjälpmedel. Syn- och hörselhjälpmedel är endast inkluderade i Sörmland.
Ortopedtekniska hjälpmedel hanteras inte av nämnderna.

Driftuppgifter - tillhandahållande av hjälpmedel, upprätthålla teknisk
prestanda. Förskrivning/konsultation/rådgivning
Det varierar hur detaljrika avtalen och reglementena är men det framgår i
samtliga fall att driftuppgifter av verksamheten är central. Samverkan avser
tillhandahållande av hjälpmedel och upprätthållande av teknisk kompetens
vilket innefattar upphandling, lagerhållning, transport, förebyggande och
avhjälpande underhåll samt rekonditionering av de hjälpmedel som ingår i
nämndens ansvar. Konsultation, rådgivning, specialanpassning och
tillhandahållande av spetskompetens nämns också. Administrativa rutiner
och ekonomisk redovisning och uppföljning är också väsentligt.

Utbildning-kompetensutveckling, information, samverkan och
omvärldsbevakning
Samtliga gemensamma nämnder har andra uppgifter förutom drift av
hjälpmedelsverksamhet. Exempel på uppgifter är att ordna utbildningar och
ansvara för kompetensutveckling av förskrivare och informera befolkningen
om hjälpmedelsfrågor. Att samverka med brukare och olika vårdgivare samt
att ansvara för omvärldsbevakning och stå för en långsiktig utveckling av
verksamheten är också en viktig uppgift.

Övergripande frågor - policy och regelverk
Regelverk och policyfrågor hanteras av samtliga sex gemensamma nämnder
som består av både landsting och kommun. Nämnden tar beslut om
förskrivningsriktlinjer, kompetenskrav och olika policyfrågor. De bereder
av giftsfrågor, men dessa beslut tas i respektive parts fullmäktige.
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I Östra Skånes hjälpmedelsnämnd (HÖS) som enbart består av kommuner
nämns inte regelverksfrågorna som en uppgift. I Skåne sker denna
samverkan genom Samverkansorganisation för hjälpmedelsfrågor inom
Kommunförbundet i Skåne. Gemensamma nämnden i Kalmar län, som
också enbmt består av kommuner, har dock policyfrågor som en uppgift.

Gemensamma frågor inom andra områden
De gemensamma nämnderna i Sörmland och Västmanland har ansvar för att
hanterara fler frågor än hjälpmedelsområdet. Sörmland har en gemensam
nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel. Den ansvarar även för samverkan
kring gemensamma brukargrupper avseende kommunaliserade
hemsjukvården och närvården. Den har också ansvar för FOU-frågor och
projekt/ utvecklingsarbete som bedrivs med statliga medel.
Den gemensamma nämnden i Västmanland är även samverkansorgan för
samverkansfrågor inom somatiskt och psykiatrisk hälso- och sjukvård med
särskilt beaktande av nationell handlingsplan, avancerad hemsjukvård,
habilitering och rehabilitering. I dessa frågor har nämnden dock inte
möjlighet att fatta beslut men kan rekommendera pa1terna förslag till beslut.
En sammanställning av gemensamma nämndernas uppgifter finns i bilaga 4.

Telefonintervjuer- resultat
Telefonintervjuer har genomförts med företrädare för sex av de
gemensamma nämnderna som finns på hjälpmedelsområdet. De är
hjälpmedelsnämnderna i Halland, Västmanland, Jämtland, Sörmland,
Blekinge och Kalmar län. Ordförande alternativt vice ordförande i
nämnderna samt hjälpmedelschef i de sex länen har intervjuats för att ta del
av politikers och hjälpmedelschefers erfarenheter av gemensam nämnd som
samverkansfonn. De intervjuade personerna redovisas i bilaga 5.
I fem av de gemensamma nämnderna ingår både landsting och kommuner.
Den gemensamma nämnden i Kalmar län omfattar endast kommunerna.
Tre gemensamma nämnder, Jämtland, Blekinge och Kalmar, är relativt
nystartade, medan de övriga tre, Västmanland, Sörmland och Halland, har
funnits i mer än 10 år.
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Incitament för bildandet av nämnden
De viktigaste incitamenten för att bilda gemensam nämnd inom
hjälpmedelsområdet är desamma både för de som haft nämnden länge och
för de som nyligen bildat gemensam nämnd. Samtliga intervjuade nämner
dessa faktorer
•

Kostnadseffektivitet
Det uppnås via gemensamma upphandlingar, effektiv logistik,
gemensamma lokaler och personal.

•

Brukarperspektivet
Jämlik vård och omsorg. Harmonisering av regelverk, policy och
avgifter. Tydliga beslutsvägar.

•

Behov av samverkansforum för gränsöverskridande frågor

Insyn och kontroll över verksamhet och kostnader var också ett viktigt
incitament för huvudmännen. Många påpekade att det saknades ett forum
för gränsdragningsdiskussioner mellan kommun och landsting innan den
gemensamma nämnden bildades. Den gemensamma nämnden har bidragit
till tydligare regler för kostnadsansvaret mellan kommun och landsting.
Ytterligare en orsak som framkom vid intervjuerna var att man bildade en
gemensam nämnd för att säkra kompetens och kvalite. För att kunna driva
en hjälpmedelsverksamhet med rätt kvalitet krävs spetskompetens och man
bedömde då att det var nödvändigt med samverkan för att alla kommuner
skulle kunna tillhandahålla det.

Framgångsfaktorer för gemensam nämnd inom
hjälpmedelsområdet
Både politiker och hjälpmedelschefer är positiva till den gemensamma
nämnden som samverkansform. Enligt telefonintervjuerna framkommer
dessa framgångfaktorer för gemensam nämnd inom hjälpmedelsområdet:
•

Att nämnden har en stark ställning och att alla parter är lika mycket
värda i nämnden.

•

Att man har en effektiv organisation för beredning av frågorna till
nämnden

•

Att det finns tydliga beslutsvägar och mandat och att det är klatt
vilka frågor nämnden respektive vmje parts fullmäktige ska besluta
om.
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•

Att det är politiker som är kunniga om hjälpmedelsfrågor och ser
hjälpmedel i sitt sammanhang och inte bara som en kostnad.

•

Att det är transparens och full insyn i verksamheten.

•

Att paiierna får regelbunden ekonomisk redovisning och att överkolt
och underskott delas enligt tydlig fördelningsnyckel av parterna.

•

Att medlemmarna i nämnden upplever det som ekonomisk
fördelaktigt

•

Att ha en långsiktighet främjar utveckling

•

Att man har ett brukar och kundfokus - ett tydligt exempel är att
regelverken harmoniserats så det har blivit mer jämlikt

•

Att det är ett samverkansforum där utvecklingsfrågor och olika
satsningar kan diskuteras

•

Att samverkan leder till utveckling och konkreta resultat. Alla sitter
vid samma bord och måste lösa frågorna.

•

Att inte ha parallella organisationer framhöll de fem gemensamma
nämnder som består av landsting och kommun.

Kalmar som startade 2012 och endast består av kommuner uppger att de
arbetar på att förbättra samverkan med landstinget för att lösa gråzonsfrågor
mellan kommunerna och landstinget. Både hjälpmedelschefen och
ordföranden i nämnden skulle se fördelar i om landstinget var med i den
gemensamma nämnden.

Utvecklingsområden
En fråga i telefonintervjuerna var om det fanns utvecklingsområden för
nämnden, exempelvis angående nämndens ansvarsområde, innehåll och
uppgifter.
I Sörmland, Halland och Västmanland har de gemensamma nämnderna
funnits länge och arbetssättet har utvecklats över tid. Sörmland gjorde 2011
en stor organisatorisk förändring medan de övriga i allt väsentligt har kvar
sin ursprungliga organisation.
I Sörmland ingår hjälpmedel sedan 2011 i nämnden för vård, omsorg och
hjälpmedel, från att tidigare ha varit en egen hjälpmedelsnämnd i över tio år.
Från politiskt håll ses det som en klar fördel att hjälpmedelsfrågorna
hanteras tillsammans med andra frågor och inte som ett separat spår. Det
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möjliggör ett bättre helhetsperspektiv och den nya nämnden har fått en
starkt politisk tyngd. De ser även fortsatta utvecklingsområden för
nämnden gällande hemsjukvård och vård av svårt multisjuka äldre.
Från hjälpmedelsverksamheten påpekas att en effektiv beredning av ärenden
blir extra viktigt i den nya organisationen med längre avstånd till politiken.
Endast frågor av större vikt går till nämnden, mindre frågor löses på
tjänstemannanivå.
Halland och Västmanlands politiska ledning ser inte behov av att utöka
uppdraget i nämnderna utan upplever att de hittat sin arbetsform och
avgränsning mot övriga frågor.
De tre landstingen som haft gemensamma nämnder i över tio år menar att
det har varit en förutsättning för det utvecklingsarbete som bedrivits. I
Halland har nämnden bl.a. lyft "fritt val frågan" som nu ska utredas på
regionnivå. I Västmanland nämner man "den publika ytan" som ett fortsatt
utvecklingsprojekt. Det är en hjälpmedelsutställning, där olika företag visar
och säljer sina egenansvarsprodukter som komplement till det
förskrivnings bara sortimentet. I den publika ytan finns också exempel på
produkter som erhålls via bostadsanpassning men som kan provas innan
bostadsanpassning genomförs. Publika ytan är relativt ny och har blivit
mycket uppskattat av brukarna.
Hjälpmedelsverksamheten i Västmanland ser ett behov av att öka
omvärldsbevakningen och berättar att frågan om välfårdsteknologi och ny
teknik har lyfts i nämnden. Det är viktigt att se vad hjälpmedel kan
medverka till ur både ett förebyggande och ett aktivitetsperspektiv. Det
finns även en potential i ökat samarbete kring upphandlingar i landstinget
anser hjälpmedelsverksamheten.
I Halland genomförs dialogmöten med presidier och högre tjänstemän för
att få förståelse och utveckling av hjälpmedelsfrågorna. Grunden för fmtsatt
utveckling är intresserade och aktiva ledamöten anser
hjälpmedelsverksamheten.
De tre övriga relativt nystartade gemensamma nämnderna som Blekinge,
Jämtland och Kalmar ser också utvecklingsmöjligheter.
Från politiskt håll är de mycket positiva till det man uppnått genom
samverkan på hjälpmedelsområdet i Blekinge, vilket ger ökat incitament för
övrig samverkan. Både politiker och hjälpmedelsverksamhet ser att det i
framtiden finns möjligheter till ökad samverkan kring kommunalisering av
hemsjukvården, multisjuka äldre samt mål och uppföljning av nationella
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kvalitetsregister. Hjälpmedelsverksamheten påpekade att brukarsamverkan
behöver utvecklas och det utreds för närvarande.
I-ljälpmedelsnämnden i Kalmar bildades så sent som 2012. Både politiken
och hjälpmedelsverksamheten anser att det känns väldigt positivt med
samverkan mellan kommunerna och att den kan utvecklas. Eftersom
nämnden är så nystartad håller den på att hitta sina former fortfarande. Det
finns en utmaning i gråzonsfrågorna mot landstinget. I nuläget finns för
många frågor mellan kommun och landsting som är oklara men
arbetsgrupper arbetar med hur man ska hantera olika frågor. Förmodligen
skulle frågorna underlättas om landstinget var med i nämnden, tror både
politiker och tjänstemän.

Brukarperspektiv
Brukarperspektivet lyfts fram som en viktig faktor i bildadet av gemensam
nämnd. Främst genom att regelverket harmonieras samt att brukaren vet var
besluten fattas. Att brukaren upplever vården som en helhet och inte ska
behöva oroa sig över vem som har kostnadsansvaret är viktigt. Gemensam
hjälpmedelsverksamhet möjliggör att se på hjälpmedlet som en del i
vårdkedjan och att hjälpmedlet kan följa brukaren oavsett vårdform och
boendeform. Oavsett var gränsdragningen går mellan kommunernas och
landstingets ansvar så uppstår alltid gråzonsfrågor, och den gemensamma
nämnden och beredningsorganen upplevs som ett bra forum att lösa dessa
frågor i.
Kompetensen hos förskrivare och hos hjälpmedelsverksamheten är också av
betydelse ur ett brukarperspektiv. Brukaren ska ha tillgång till "lika bra"
kunskap och hjälpmedel oavsett var de bor i länet. Därför är förskrivarutbildning, rådgivning och spetskompetensen viktiga uppgifter för den
gemensamt drivna hjälpmedelsverksamheten.
Brukarsamverkan finns i olika former. I Halland är en brukarrepresentant
adjungerad till nämndens sammansträden men i övriga län så sker
brukarsamverkan på tjänstemannanivå för att sedan lyftas vidare till politisk
nivå. Alla betonar vikten av brukarsamverkan och de flesta har någon form
av samrådsgrupp som träffas regelbundet. I flera län pågår översyn av
samverkansfonnerna för att förbättra brukai·medverkan. I Halland och i
Kalmar erbjuds brukarrepresentanter att vara med i so1iimentsarbetet.
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Beredning
En viktig faktor för en effektiv hantering är att ärenden är väl förberedda
vilket uppnås med tydliga beredningsorgan och arbetsformer. Det är
väsentligt att det finns en tydlig arbetsgång på hur ärenden både kan föras
upp till nämnden och också föras ut till verksamheterna. Många mindre
frågor löses i de olika tjänstemannaberedningarna och behöver inte tas
vidare till nämnden. Denna form av dialog främjar samverkan och gör att
arbetet fungerar smidigt.
I Jämtland beskriver man ett effektivt sätt att arbeta på som innebär tre
nivåer. Gemensamma nämnden, tjänstemannagruppen och kontaktpersoner.
Att ha kontaktpersoner ute i verksamheterna för verkställighet av beslut har
fungerat bra, de kan föra ut information men även ge tillbaka information
till tjänstemannagruppen. Det gör att förskrivarna är relativt solidariska
med besluten och vet vad de ska vända sig med sina åsikter.

Slutsats
Alla intervjuade både politiker och hjälpmedelschefer rekommenderar
gemensam nämnd som samverkansform. Det upplevs som det enklaste sättet
att lösa de gemensamma frågorna på i en formaliserad samverkansform.
Flera beskriver att det varit en process att införa nämnderna och att hitta
arbetsformer men när det är gjmt, så är det ett effektivt och ändamålsenligt
sätt att arbeta på.

Kommunalförbund på hjälpmedelsområdet
Det finns två kommunalförbund i Sverige som har ansvar för
hjälpmedelsverksamheter. De är Medelpunkten i Skåne och
Regionförbundet Gävleborg.

Innehåll förbundsordning
Kommunalförbundets organisation och arbetsformer regleras i en
förbundsordning. De två förbundens förbundsordningar har gåtts igenom
för att ta del av vilket innehåll och ansvar kommunalförbunden har.
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Organisation
Medelpunkten i Skåne innefattar endast kommuner medan Regionförbundet
Gävleborg innefattar både kommuner och landstinget. Medelpunkten i
Skåne leds av en direktion och Regionförbundet Gävleborg leds av en
förbundsstyrelse utsedd av förbundsfullmäktige.
En sammanställning av kommunalförbundens organisation och fakta finns i
bilaga 3.

Uppgifter
Kommunalförbundens uppgift gällande hjälpmedel är huvudsakligen drift
av hjälpmedelsverksamhet och tillhandahållande av hjälpmedel.
Regionförbundet Gävleborg är ett fleruppgiftskommunalförbund, vilket
innebär att de har flera uppgifter somt.ex. regional utveckling, besluta om
statliga medel, utveckling gällande infrastruktur samt verka för samordning
av kommunala tjänster. Det är Hjälpmedels-SAM som har ansvar för att
tillhandahålla hjälpmedel och sköter driften av hjälpmedelsverksamheten i
Regionförbundet Gävleborg.
Kommunalförbundet Medelpunkten sköter drift av hjälpmedelsverksamheten.
De två kommunalförbunden hanterar inte regelverk och policyfrågor.
Samverkan kring regelverksfrågor i Skåne hanteras av
Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor inom kommunförbundet i
Skåne.
Regionförbundet Gävleborg, Hjälpmedel-SAM har inte heller ansvar för
regelverksfrågor. I Gävleborgs landsting bereds hjälpmedelsfrågorna i en
hjälpmedelskommitte men där finns ingen samverkan med kommunerna.
Samverkan och utvecklingsfrågor är inte heller uppgifter för
verksamheterna Medelpunkten och Regionförbundet Gävleborg,
Hjälpmedel-SAM, utan det är endast driftsfrågor och ekonomi som hanteras
av kommunalförbunden.
En sammanställning av kommunalförbundens uppgifter finns i bilaga 4.
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Resultat
I resultatavsnittet beskrivs möjligheter och hinder för olika
samverkansformer i förhållande till LD Hjälpmedels nuvarande
uppgifter och framtida utveckling.

Samverkansformer ur olika perspektiv
Det finns många skäl för landstinget och kommunerna att samverka
omkri ng hjälpmedelsverksamheten. De främ sta skälen är att det ger
möjlighet till lika vård på lika villkor för all a hj älpmedelsanvändarna i
Dalarna, förutsättningarna för att upprätthålla patientsäkerheten stärks och
det är ekonomiskt lönsamt.
Det finns alternativa former för formell samverkan. Valet av samverkansform beror på uppgifterna och vad pa1terna vill uppnå med samverkan.
Det avgörande är om parterna vill ha en gemensam politisk ledning och
förvaltning av verksamheten.

Olika former av samverkan och
omfattning
[

fu sion

Gemensam
organisation

Arbets·
f ördelning

[

Enskild
orga nisationer

Utbyte

Figur 1. Olika typer av samverkan och dess omfattning
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Samverkansavtal (interkommunala avtal) är en vanlig samverkansform
inom hjälpmedelsområdet. Den är dock osäker ur ett upphandlingsrättsligt
perspektiv och är inte en långsiktig lösning. Insyn och påverkansmöjligheterna är begränsade till vad avta let anger.
4

Från Samverkan i kommuner och landsting - en kunskapsöversikt
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Gemensam nämnd eller Kommunal förbund är samverkansformer med
politisk ledning och egen förvaltning. Skillnaden mellan gemensam nämnd
och kommunal förbund är att kommunalförbundet är en egen juridisk person
medan gemensam nämnd inrättas hos en värdkommun. Samtliga parter har
insyn och påverkansmöjligheter.
Kommunalt aktiebolag är också en möjlig samverkansform efter att det så
kallade teckal-undantaget i LOU permanentats. Det innebär att avtal mellan
patierna inte anses som kontrakt och verksamheten därmed inte behöver
upphandlas.
De olika samverkansformerna beskrivs mera ingående på sidorna l 0 - 15.
I analysen har vi bedömt förutsättningar för att lösa hjälpmedelsverksamhetens uppgifter i olika samverkansformer utifrån ett brukarperspektiv och
ett ekonomiskt perspektiv.

Uppgifter inom hjälpmedelsverksamheten
Samverkan mellan kommunerna i Dalarna och landstinget omkring
hjälpmedel sker idag genom samverkansavtal. Samtliga kommuner har
tecknat avtal med LO Hjälpmedel. De uppgifter som idag utförs av LO
Hjälpmedel är utgångspunkten i vår analys. Uppgifterna beskrivs i följande
huvudgrupper:
•

Policy och regelverk

•

Driftuppgifter
- tillhandahålla hjälpmedel
- upprätthålla teknisk prestanda
förskrivning/konsultation/rådgivning

•

Administrativa rutiner

•

Samverkan/omvärldsbevakning

•

Utbildning och kompetensutveckling för förskrivare

•

Information

I vårt uppdrag ingick att beskriva möjligheter och hinder med de olika
samverkansformerna. De olika samverkansformerna påverkar i olika grad
hur man kan och vill arbeta med de olika uppgifterna.
Brukarperspektiv och ekonomi är viktiga incitament för samverkan. Av den
anledningen har dessa perspektiv belysts. Brukarperspektivet inkluderar
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även anhöriga eller andra som använder hjälpmedel, t.ex.
omvårdnadspersonal.
Hur samverkansformen påverkar de olika uppgifterna har delats in i två
grupper. En där samverkansformerna i hög grad påverkar hur uppgifterna
kan lösas och en där samverkansgraden i mindre grad påverkar
förutsättningarna.

Samverkansformen påverkar förutsättningarna i hög grad
För övergripande strategiska frågor som policy och regelverk påverkar
samverkansformen i hög grad förutsättningarna för hur uppgifterna kan
genomföras. För driftuppgifter är det den upphandlingsrättsliga juridiken
som är avgörande och för administrativa rutiner har sekretessområdet
betydelse.
Samverkan och omvärldsbevakning kan göras i princip i alla samverkansformer. Om omvärldsbevakning leder till att nya strategiska beslut ska fattas
eller verksamheten utvecklas är samverkansformen av stor betydelse.

Övergripande frågor - Policy och regelverk (myndighetsutövning)
Policy och regelverk är den lokala tillämpningen av lagar, förordningar och
föreskrifter. HSL säger att sjukvårdhuvudmannen är skyldig att erbjuda
hjälpmedel men det är upp till vmje sjukvårdshuvudman att tolka vad det
innebär. De kan exempelvis bestämma vilka behov som hälso- och
sjukvården ska tillgodose och vad som betraktas som hjälpmedel. En
målsättning enligt HSL är att det för invånarna ska vara lika vård på lika
villkor oavsett var man bor i länet.
Ur ett brukarperspektiv är det väsentligt att det inte är allt för stora olikheter
inom ett län och att brukaren ska kunna behålla sina hjälpmedel oavsett var
man befinner sig i vårdkedjan. Från många funktionshinderorganisationer
finns idag på nationell nivå kritik över olikheter i tolkning av regelverk och
avgifter, och det är ur den aspekten betydelsefullt att inte öka skillnaderna
inom ett län.
Den samverkansform som ger bäst möjligheter till samverkan för dessa
uppgifter är gemensam nämnd. I alla samverkansformerna; samverkansavtal, gemensam nämnd, kommunalförbund och aktiebolag, är det möjligt
att samverka om framtagning av policy och regelverk. Den gemensamma
nämnden kan också fatta beslut om policy och regelverk under förutsättning
att det ingår i nämndens uppgifter. Ett kommunal förbund skulle kunna ha
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samma möjlighet som gemensam nämnd men då ska hela ansvaret ha
överlämnats till förbundet vilket inte har gjorts i befintliga förbund.
I andra samverkansformer kan förslag tas fram men vaije part måste fatta
sina egna beslut.
Att ha ett enhetligt regelverk påverkar inte direkt det ekonomiska
perspektivet men kan indirekt ge besparingar då en transparens och
tydlighet finns för såväl förskrivare som brukare.
Avgifter är en fråga som alltid beslutas av fullmäktige oavsett
samverkansform.

Driftuppgifter

Den löpande verksamheten på en hjälpmedelscentral har vi kallat
driftuppgifter. Med det menar vi:
Tillhandahålla hjälpmedel
Upprätthålla teknisk prestanda
Förskrivning/konsultation/rådgivning
Omkring dessa uppgifter är vinsterna med samverkan stora. Dels är det
stordriftsfördelar och möjligheter till besparingar vid upphandlingar. Dels
ökar möjligheten till återanvändning av redan inköpta hjälpmedel för både
frekventa och mindre frekventa specialhjälpmedel när alla parter har ett
gemensamt förråd. Vi bedömer att parallella organisationer är mindre
kostnadseffektiva.
Ur ett brukarperspektiv är det en fördel att kunna ha samma hjälpmedel
oavsett var man befinner sig i vårdkedjan och oavsett vilken
sjukvårdshuvudman som har ansvaret. Att ha en kostnadseffektiv hantering
för volymprodukter torde ge möjlighet att tillgodose även särskilda
specialbehov.
Brukare som går mellan olika sjukvårdshuvudmän kan behålla sina
hjälpmedel vilket underlättar att upprätthålla teknisk prestanda och
patientsäkerhet. Registrering och individmärkning och gemensam
avvikelshantering bidrar också till hög patientsäkerhet.
Att upprätthålla specialistkompetens underlättas när det är flera parter som
samverkar. Det är mycket svårt för vmje kommun att ha kompetens om
komplexa och ovanliga hjälpmedelsbehov. Samverkan ger möjligheter att
specialisera sig på olika områden. Att ge stöd till förskrivarna genom
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beslutstöd, rådgivning och konsultationshjälp ger möjlighet till lika vård på
lika villkor i Dalarna och patientsäkerhet. Det är möjligt att samverka kring
kompetens i alla samverkansformer.
De uppgifter som ingår i hjälpmedelscentralens drift är möjliga att uppnå i
aktiebolag, gemensam nämnd och kommunalförbund. Dock är det oklart
med det upphandlingsrättsliga läget för samverkansavtal angående inköp av
hjälpmedel och tjänster.

Administrativa rutiner

Gemensam nämnd ger möjlighet till insyn och transparens avseende
ekonomisk redovisning. En gemensam nämnd underlättar utbyte av
information, administrativa rutiner och gemensamt datasystem då den
uppgiften nämnden ansvarar för innebär ett gemensamt sekretessområde.
Ett kommunalförbund kan vara ett gemensamt sekretessområde om alla
delar av verksamheten, inklusive myndighetsutövning överlämnas, vilket är
ovanligt. Aktiebolag och samarbetsavtal möjliggör inte ett gemensamt
sekretess område.
Att samverka kring smidiga och enkla administrativa rutiner bidrar till
snabbare handläggning och kostnadseffektivitet. Det påverkar indirekt
brukaren om handläggning av ärenden är effektiva. Ärenden som är mindre
frekventa, t.ex. försäkringsärenden, flytt eller vistelse på annan ort
underlättas av att gemensamma rutiner.

Samverkan/omvärlds bevakning

Samverkan med olika vårdgivare och brukare underlättas genom att ha
formaliserade former för det. Samverkan med andra vårdgivare
säkerhetställer vårdkedjan.
Kommunerna och landstinget tjänar också på att samverka kring
omvärldsbevakning och utvecklingsområden. Genom samverkan och
omvärldsbevakning kan exempelvis nya produkter och metoder komma
brukaren till del. Uppgiften samverkan och omvärldsbevalming kan utföras
oberoende av samverkansform. Om man vill förändra rutiner eller
genomföra olika utvecklingsprojekt som kan inbegripa policy och
regelverksfrågor är gemensam nämnd en fördel.
Det finns många områden där landstingets och kommunernas ansvar möts
inom hjälpmedelsområdet. Skola, hemsjukvård, psykiatri är några exempel.
Att samverka eller mötas kring gemensamma frågor underlättar att lösa
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gråzonsfrågor. Kan beslut fattas gemensamt förenklas genomförandet av
besluten.
Hjälpmedelsverksamheten utvecklas kontinuerligt genom bland annat nya
hjälpmedelsområden och alternativa vägar till hjälpmedel. Om
förntsättningar för att bedriva hjälpmedelsverksamhet förändras t.ex. genom
en hjälpmedels-LOV eller genom att man inför Fritt val av hjälpmedel,
ställer det stora krav på samverkan mellan huvudmännen för att behålla en
vård på lika villkor. Gemensamma beslut, administrativa rntiner och
kontrollsystem är väsentliga och underlättas om man samverkar. Ur ett
brukarperspektiv är detta också mycket väsentligt så att samma möjligheter
ges i hela länet.

Samverkansformen har mindre betydelse
För uppgifter som utbildning, kompetensutveckling för förskrivare och
information till befolkningen har valet av samverkansform mindre
betydelse.

Utbildning, kompetensntveckling
Det finns stora vinster med samverkan kring kompetensutveckling av
förskrivare och det är möjligt i alla samverkansformer.
Kontinuerlig utbildning är viktig för att säkra kvaliten och patientsäkerheten
inom hjälpmedelsområdet. Då det finns specialister med kompetens inom
specifika områden inom organisationen är det möjligt att de personerna
används för utbildning av förskrivare och andra. Utbildningarna kan
anpassas och erbjudas efter behov, t.ex. om nya hjälpmedel och metoder.
Att ha kompetensen inom den egna verksamheten borgar för kontinuitet och
förenklar möjligheten till kompetensutveckling. Troligen ger det även
ekonomiska fördelar.
Ur ett brukarperspektiv och för patientsäkerheten är det betydelsefullt att
alla förskrivare har en likvärdig grnndkompetens och är uppdaterade inom
området. Brukarna kan känna sig trygga med att träffa kompetenta
förskrivare oberoende av var i länet de bor. Det möjliggör likvärdiga
bedömningar och vård på lika villkor.
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Information

För att möjliggöra delaktighet i samhället för alla är tillgänglig infmmation
en väsentlig fråga. Hjälpmedelsverksamheten har till uppgift att informera
befolkningen i Dalarna om hjälpmedelsområdet. Exempel på sådan
information är hjälpmedelsguide och behovstrappor på internet. Där
informeras om vilka produkter som betraktas som hjälpmedel och vad som
är egenansvar. Där finns också uppgifter om vilken policy och regelverk
som gäller. Det är kostnadseffektivt att samverka kring infmmation till
invånarna i Dalarna
Något som efterfrågas av brukarna är utställningar där det finns möjlighet
att se hjälpmedel och prova funktioner på dem. Samverkan kan också bidra
till att det finns ekonomiska möjligheter att förverkliga detta vilket troligen
inte kan åstakommas av vatje kommun för sig.
Exemplen på information kan uppnås i alla samverkansformer.

Sammanfattning av samverkansformens betydelse
I bilaga 6 finns en sammanfattning av hur de olika samverkansformerna
påverkar brukarperspektiv och ekonomi med utgångspunkt från
hjälpmedelsverksamhetens uppgifter.
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Förslag
För att bedriva en långsiktig sammanhållen verksamhet där alla paiter har
insyn och påverkansmöjligheter och det är möjligt att ha ett starkt
brukarfokus är utredarnas förslag att bilda en gemensam nämnd.
Inom ett kommunalförbund kan man i princip åstadkomma samma sak.
Kommunalförbund är dock en egenjuridisk person som uppgiften
överlämnas till. Eftersom hjälpmedel går in i så många andra områden som
sjukvårdshuvudmannen ansvarar för finns det fördelar med att behålla
ansvaret för uppgiften, vilket parterna gör i en gemensam nämnd.
I de befintliga kommunalförbunden hanteras enbart driftfrågor.

Valet av samverkansform bör göras utifrån de uppgifter som samverkan
avser. De uppgifter som hjälpmedelsverksamheten i Dalarna har är många
och mångfacetterade och flera av dem är troligen svåra för enskilda
kommuner att hantera.

~

Gemensam
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, - - - -P-o-li_cv_och regelverk

Gemensam
styrning

C Admini~rativarutiner B

En pol itiker
från varje
part

TillhandahåUa hjm, tekni9<
prestanda, konsultation/rådgivning

Sam,e<kan/om''""'""'akn;n~

Utbildning/k~nsutveckl~/

C

Brukaren

Information

Figur 2. Modell över gemensam nämnd och dess uppgifter

Vårt förslag är gemensam nämnd som samverkansform. Kan man med
andra samverkansformer uppnå samma mål skulle det också kunna fungera.
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Möjligheter och hinder för samverkan
Det finns redan idag en uppbyggd samverkan och enhetlig kultur omkring
hjälpmedelsfrågor i Dalarna vilket är en god förutsättning att bygga vidare
på. Skilda kulturer kan annars vara en riskfaktor för att driva verksamheter
gemensamt.
Det finns femton kommuner i Dalarna. Dessa ska representeras med en
representant och en suppleant i en gemensam nämnd. Landstinget ska ha
minst en ordinarie ledamot och suppleant. Den gemensamma nämnd som
har flest antal parter är Värmland. Denna nämnd fungerar trots detta bra och
några funderingar på att ändra samverkansfonn finns inte. Att nämnden som
driftform skulle vara dyr anser inte de politiker som vi intervjuat. De anser
att det är den mest kostnadseffektiva fmmen för att bedriva en gemensam
hjälpmedelsverksamhet med full insyn och påverkansmöjlighet.

Hur skulle gemensam nämnd kunna fungera?
Landstinget bör vara värdkommun för en gemensam nämnd. Enligt
kommunallagen ska va1je part ha minst en ledamot vilket innebär minst 16
ordinarie ledamöter och lika många suppleanter. Det är en fördel om
ledamöterna har en koppling till de nämnder som ansvarar för hälso- och
sjukvård och/eller funktionshinderområdet i kommunerna.
Samverkansavtal och nämndreglemente måste upprättas och beslutas av
respektive parts fullmäktige. Det är väsentligt att vara tydlig i vilka
uppgifter nämnden ska hantera och besluta om respektive vilka fullmäktige
ska besluta om. Det bör också framgå vilka uppgifter nämnden kan
samverka om.

LOK-gruppen beredningsorgan
Ett väl fungerande beredningsorgan till nämnden är viktigt för att nämndens
arbete ska fungera optimalt. Ett beredningsorgan skulle kunna hantera och
fatta beslut om mindre frågor som nämnden kan informeras om. Nämnden
kan då hantera strategiska frågor och andra frågor som kräver politiska
beslut. Den nuvarande LOK-gruppen skulle kunna vara beredningsorgan.
Sammansättningen bör ses över så att den motsvarar personer med mandat
att fatta beslut och som har kompetens på området.
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Gemensamma nämndens uppgifter
Nämnden bör ha fullt ansvar för landstingets och kommunernas
gemensamma uppgifter inom hjälpmedelsområdet. Det är i princip de
uppgifter som idag regleras av samverkansavtalet. Uppgifterna omfattar
områdena: Rörelse, kognition, kommunikation, inkontinens, kundservice,
logistik och teknisk service. Uppgifterna beskrivs närmare under avsnittet
Hjälpmedelsverksamheten i Dalarna sid 9 och i Resultat avsnittet som böijar
på sidan 28.
Hjälpmedel i skolan är en gemensam uppgift för landstinget och
kommunerna. Delar av detta kan vara en uppgift som nämnden ska hantera
medan andra delar är sådana som nämnden ska hantera som ett
samrådsorgan.
Den gemensamma nämnden bör också ha ansvaret för att brukarsamverkan
sker i befintliga eller nya former.
Gemensamma nämnden kan inte besluta om avgifter. Den bör dock ta fram
förslag till avgifter som beslutas av respektive huvudman i strävan att ha
samma avgifter för alla brukare i Dalarna.

Gemensamma nämnden som samrådsorgan
I Dalarna är all hjälpmedelsverksamhet samlad i LD Hjälpmedel. Det ger en
möjlighet till helhetstänkande i hjälpmedelsfrågor med brukaren i centrum.
Detta helhetstänkande bör bevaras i en ny organisation. Ansvaret för syn-,
hörsel- och ortopedtekniska hjälpmedel ligger huvudsakligen kvar hos
landstinget efter kommunalisering av hemsjukvården, varför nämnden inte
kan ha fullt ansvar för dessa. Nämnden bör eller kan ha en uppgift att
samverka eftersom områdena kan tangera kommunernas verksamheter.
Gemensamma nämnden kan vara samverkans- och samrådsorgan för
diskussion och samråd om gemensamma frågor där huvudmännens område
tangerar varandra. Uppgiften skulle kunna beskrivas att vara ett
samrådsorgan som lämnar förslag till beslut till respektive huvudman för
gemensamma frågor med utgångspunkt från HSL, Socialtjänstlagen och
lagen om stöd och service, LSS. Beroende på hur andra samverkansfonner
bildas skulle nämnden också kunna vara ett beredningsorgan till dessa.
Även frågor som planering och uppföljning av uppgifter som genomförs
med utgångspunkt från beskrivna lagar skulle kunna vara nämndens uppgift,
till exempel inom somatisk och psykiatrisk hälso- och sjukvård,
hemsjukvård, habilitering och rehabilitering.
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Ett forum där både politiker och tjänstemän (beredningen) möts är viktigt
och underlättar det dagliga arbetet. Samtliga intervjuade betonar vikten av
ett sådant forum.
Delar av området hjälpmedel i skolan kan vara en uppgift som nämnden ska
hantera medan andra delar är sådana som nämnden ska hantera i funktionen
som ett samrådsorgan.
I den gemensamma nämnden för vård, omsorg och hjälpmedel i Sörmland
är hjälpmedel en av flera frågor. Nämnden startades för att hantera
hjälpmedelsfrågor. En gemensam nämnd i Dalarna skulle kunna ha en
bredare uppgift än hjälpmedel. Vi tror dock att nämnden inledningsvis bör
ha fullt ansvar endast för hjälpmedelsfrågor och att nämnden ska vara ett
samrådsorgan för vård- och omsorgsfrågor, om inte andra forum redan finns
för detta.
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Avslutning
Syftet med denna rapport var att beskriva olika samverkansfonner mellan
landsting och kommuner samt att föreslå en samverkansform där
Landstinget Dalarna och länets kommuner ska kunna bedriva och utveckla
hjälpmedelsverksamheten i Dalarna. Ett starkt patient-/brukarfokus har varit
utgångspunkten.
Rapporten ska fungera som underlag för att fatta beslut om man vill gå
vidare med att formalisera en samverkansfonn med en gemensam politisk
ledning.
Den samverkansfonn som utredarna anser svarar bäst mot de uppsatta
målen är gemensam nämnd. Ett alternativ till gemensam nämnd skulle
kunna vara att en samverkansorganisation för hjälpmedel ingår i Region
Dalarna - Välfärdsberedningen. Det har dock inte varit möjligt att inom
uppdraget komma fram till hur det skulle kunna fungera.
Om beslut fattas att gå vidare enligt förslaget gemensam nämnd måste
arbete med framtagande av samverkansavtal och nämndreglemente
påböijas. Parterna måste vara överens om vilka uppgifter och mandat den
gemensamma nämnden ska ha.
I de län som redan har gemensam nämnd på hjälpmedelsområdet är både
politiker och tjänstemän mycket nöjda med den samverkansformen.
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Samverkansformer för hjälpmedelsverksamheten i Dalarna
Denna rapport är ett resultat av ett uppdrag som Hjälpmedelsinstitutet har
genomfört på uppdrag av LD Hjälpmedel i landstinget Dalarna.
Syftet med rapporten var att beskriva olika samverkansformer mellan landsting och kommuner samt att föreslå en samverkansform där Landstinget
Dalarna och länets kommuner ska kunna bedriva och utveckla hjälpmedelsverksamheten i Dalarna. Ett starkt patient-/brukarfokus har varit utgångspunkten.

Hjälpmedelsinstitutet - ett nationellt kunskapscentrum
Vår kunskap bidrar till ett bättre samhälle för människor med funktionsnedsättning. Våra ägare är staten och Sveriges Kommuner och Landsting.
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Bilaga 1

Sammanfattning av de olika samverkansformerna
Fråga/
samverka nsform
Egen juridisk person

Samverkansavtal/
interkommunala avtal

Gemensam nämnd

Kommunalförbund

Kommunalt
aktiebolag

Nej

Nej

Ja

Ja

Överlåter uppgiften

Nej

Nej

Ja för drift och utförande
men nej för
myndighetsutövning

Ja för drift och utförande
men nej för
myndighetsutövn ing

Huvudman

Respektive part är huvudman
för verksamheten dvs. både
den som säljer tjänsten och
de som köper tjänst.

Respektive part är huvudman

Kommunalförbundet

Bolaget för driften men inte
för myndighetsutövning då
det inte finns lagstöd för det

Juridiska dokument
som reglerar
samverkan

Avtal mellan säljande
kommun och köpare

Samverkansavtal mellan
parterna
Nämndreglemente

Förbundsordning

Bolagsordning och
konsortialavtal

Insyn och påverkan
för parterna

Endast enligt avtal. Möjlighet
till samrådsgrupper finns
men utan beslutsrätt

Alla parter ska ha minst en
ledamot med beslutsrätt.
Parterna har kontroll och
insyn

Alla parter ska ha minst en
ledamot med beslutsrätt

Ej krav på att alla parter ingår
i styrelsen.
Aktieägarna ska ha rimlig
insyn, vilket styrs via
bolagsordning och
ägardirektiv

Sekretess

Ja mellan parterna

Ett gemensamt sekretessområde om man har
myndighetsutövning

Ett gemensamt sekretessområde

Beror till viss på
organisationen

Bilaga 1
Fråga/
samverkansform
Uppgifter

Samverkansavtal/
interkommunala avtal

Gemensam nämnd

Kommunalförbund

Kommunalt
aktiebolag

Kompetensenlig uppgift för
båda parter som båda ska
tjäna på samverkan

Kompetensenliga uppgifter minst en fråga som lämnas
till nämnden från varje part

Varje kommun ska lämna
över kompetensenliga
uppgifter

lOU mellan parter

Ja

Nej

Nej

Ska vara kompetensenlig
uppgift. Ska säkerställas en
gång per år så att inte
bolaget arbetar med andra
uppgifter.
Nej under förutsättning att
det sk teckal-undantaget i
LOU uppfylls som innebär att
avtal mellan en myndighet
och en juridisk person eller
gemensam nämnd inte utgör
ett kontrakt enlig LOU.

Regleras av
kommunallagen

Nej

Ja

Ja

Ja delvis+ aktiebolagslagen

Offentlighetsprincipen

Ja

Ja

Ja

Ja

Bilaga 2

Samverkansformer för hjälpmedelsverksamheten i Sverige

Läns bokstav Landsting/
Kommun

Samverkan

Samverkansavtal
landsting - kommuner
eller enbart
kommuner

A

Stockholm
södra

Samverkansavtal med
vissa kommuner

A

Stockholm
norra

Ja,
Överenskommelse
utifrån Ädel, 1997
Överenskommelse
utifrån Ädel, 1997

c

Uppsala
Landsting

Nej

c

Uppsala
Kommun

Kommunerna
samverkar

D

Södermanland Ja

Gemensam nämnd
Kommunalförbund/Aktielandsting/kommuner bolag/ Entreprenör
eller enbart
kommuner

En del kommuner har
upphandlat och Sodexo är
en leverantör bland flera

Norra Stockholm upphandlad entreprenör
Sodexo

Samverkansavtal enbart
kommunerna. Uppsala
kommun utförare
Gemensam nämnd
landsting - kommuner.
Landstinget
värdkommun
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Läns bokstav Landsting/
Kommun

Samverkan

Samverkansavtal
landsting - kommuner
eller enbart
kommuner

Gemensam nämnd
Kommunalförbund/Aktielandsting/kommuner bolag/ Entreprenör
eller enbart
kommuner

E

Ostergötland
Landsting

Nej

Landstingägt bolag för
landstingens verksamhet

E

Ostergötland
Kommun

Kommunerna
samverkar

Kommunerna gemensamt
upphandlat entreprenör
Mednet

F

Jönköping

Ja

G

Kronoberg,
landsting

G

Kronoberg,
kommun

Nej, ej formellt.
Samverkar om vissa
frågor
Kommunerna
samverkar

H

Kalmar
Landsting

Nej

H

Kalmar
Kommun

Ja

Samverkansavtal
landsting - kommuner.
Landstinget driver
hjälpmedelsverksamheten.

Kommunerna gemensamt
upphandlat entreprenör
Mednet

Gemensam nämnd där
enbart kommunerna
ingår.
Kalmar är värdkommun

Bilaga 2
Länsbokstav Landsting/
Kommun

Samverkan

I

Gotland

Gotland är en
kommun

K

Blekinge

Ja

M

Skåne,
Region Skåne

Samverkan i enskilda
frågor vid behov
mellan Region Skåne
och Kommunförbundet i Skåne.

M

Skåne,
kommunala
enheter:
Kommunalförbundet
Medelpunkten

Ja kommuner runt
Helsingborg. Ingår i
Samverkansorganisationen för
hjälpmedelsfrågor i
Kommunförbundet
Skåne.

Samverkansavtal
landsting - kommuner
eller enbart
kommuner

Gemensam nämnd
Kommunalförbund/Aktielandsting/kommuner bolag/ Entreprenör
eller enbart
kommuner

Gemensam nämnd
landsting - kommuner
sedan 2010. Landstinget
är värdkommun

Kommunal förbund - 10 m
Kommuner omkring
Helsingborg ingår.

Bilaga 2
Länsbokstav Landsting/
Kommun

Hjälpmedelscentrum Östra
skåne

N

Samverkan

Ja kommunerna i
östra Skåne. Ingår i
Samverkansorganisationen för
hjälpmedelsfrågor i
Kommunförbundet
Skåne.
HjälpmedelsNej, bara Malmö.
centrum Malmö Ingår i Samverkansorganisationen för
hjälpmedelsfrågor i
Kommunförbundet
Skåne.
10-gruppens
Ja kommunerna runt
kommuner
Lund. Ingår i Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor i
Kommunförbundet
Skåne.
Halland
Ja

Samverkansavtal
landsting - kommuner
eller enbart
kommuner

Gemensam nämnd
Kommunalförbund/Aktielandsting/kommuner bolag/ Entreprenör
eller enbart
kommuner
Gemensam nämnd
kommunerna i östra
Skåne. Kristianstad är
värdkommun

Kommunerna gemensamt
upphandlat entreprenör
Sodexo

Gemensam nämnd
landsting - kommuner.
Landstinget
värdkommun
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Länsbokstav Landsting/
Kommun

Samverkan

0

Västra
Götaland

Ja

s

Värmland

Ja

T

Orebro

Ja

u

Västmanland

Ja

w

Dalarna

Ja

X

Gävleborg

Ja

y

Västernorrland Ja

Samverkansavtal
landsting - kommuner
eller enbart
kommuner

Gemensam nämnd
Kommunalförbund/Aktielandsting/kommuner bolag/ Entreprenör
eller enbart
kommuner
49 kommuner och regionen
har gjort gemensam upphandling. Västra Götalandsregionen är entreprenör.
Gemensam nämnd
landsting - kommuner.
Landstinget
värdkommun

Samverkansavtal

Gemensam nämnd
landsting - kommuner.
Landstinget
värdkommun
Samverkansavtal
landsting - kommuner.
Landstinget driver
hiälpmedelsverksamheten.
Kommunalförbund där
landstinget och samtliga
kommuner ingår
Samverkansavtal och
samverkan i
Hjälpmedelskommitte

Bilaga 2
Läns bokstav Landsting/
Kommun

Samverkan

z

Jämtland

Ja

AC

Västerbotten

Ja

Samverkansavtal

BD

Norrbotten

Ja

Samverkansavtal
landsting - kommuner.
Landstinget driver
hjälpmedelsverksamheten.

Samverkansavtal
landsting - kommuner
eller enbart
kommuner

Gemensam nämnd
Kommunalförbund/Aktielandsting/kommuner bolag/ Entreprenör
eller enbart
kommuner
Gemensam nämnd
landsting - kommuner.
Landstinget
värdkommun
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Gemensamma nämnder och kommunalförbund inom hjälpmedelsområdet- fakta
Län

Landsting
och
kommuner

Antal
kommuner

Antal ledamöter

Värdkommun

Finns AU

Finns beredningsorgan

Ja

9

15 ordinarie ledamöter och 15
ersättare
Landstinget har 6 ordinarie
ledamöter och 6 ersättare,

Landstinget

Nej

Ja Hjälpmedelscentralens
beredningsgrupp och Länsstyrgruppen för
Närvård

Kalmar

Ja, tre ledamöter, en

Ledningsgrupp bestående av tjänstemän,
12 ordinarie och 12 ersättare från varje
kommun. Hjälpmedelschefen ingår

Gemensam

nämnd
D Sörmland

kommunerna har en ordinarie

H Kalmar

Nej

11 kommuner,
Torsås deltar
inte

ledamot och en ersättare var
14 ordinarie ledamöter och 14
ersättare. Oskarshamn,
Västervik och Kalmar har 2
ordinarie ledamöter och en

K Blekinge

Ja,

5

7 ordinarie ledamöter och 7
ersättare.
Landstinget har 2 ordinarie
ledamöter och 2 ersättare,
kommunerna har en ordinarie
ledamot och en ersättare var

Landstinget

från Kalmar och två
från vardera
kommungrupp.
Kommunerna är
indelade i två
kommungrupper
Nej

M Skåne:
HÖS

Nej

10

11 ordinarie ledamöter och 11
ersättare. Kristianstads
kommun har två ledamöter
och två ersättare, övriga
kommuner en ledamot och en
ersättare var

Kristianstad

Ja, tre ledamöter, en

ersättare, övriga kommuner

en ordinarie ledamot och en
ersättare var

från Kristianstad och
två från vardera
kommungrupp.
Kommunerna är

indelade i två
kommungrupper

Nej, men en ledamot i nämnden får
begära att en eller flera av
medlemmarnas styrelser skall höras i ett
ärende som är av principiell betydelse
eller största vikt.

Ärenden bereds av utskottet. Ledamot av
utskotten får begära att respektive
kommun ska höras i ärende av stor
principiell betydelse eller annat av större
vikt.
Finns även en ledningsgrupp av
tjänstemän från varje kommun och
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Län

N Halland

Landsting
och
kommuner
Ja

Antal
kommuner

6

Antal ledamöter

11 ordinarie ledamöter och 11
ersättare
Landstinget har 5 ordinarie
ledamöter och 5 ersättare.

Värdkommun

Finns AU

Landstinget

Nej

Landstinget

Ja, bestående av 6
ledamöter och 6
ersättare, 3 bör
utses bland
landstingets
företrädare,
Vissa ärenden kan
delegeras och
beslutas av utskottet
Ja, bestående av
ordförande och vice
ordförande och en
ledamot från
landsting och en från

Kommunerna har en ordinarie

S Värmland

Ja

16

U Västmanland

ja

10

Z Jämtland

Ja

8

ledamot och en ersättare
19 ordinarie ledamöter och 19
ersättare, landstinget har 3
ordinarie ledamöter och 3
ersättare, Kommuner en
ordinarie ledamot och en
ersättare

15 ordinarie ledamöter och 15
ersättare,
Landstinget har 5 ordinarie
ledamöter och 5 ersättare,
kommunerna en ordinarie
ledamot och en ersättare

Landstinget

9 ledamöter och 9 ersättare.
Varje kommun och landsting
utser en ledamot och en
ersättare var

Landstinget

kommunerna

Nej

Finns beredningsorgan

enhetschef.
Genom lokala nämnder och via
beslutsunderlag från
hjälpmedelscentralen får
hjälpmedelsnämnden underlag för
uppdrag till Närsjukvårdstyrelsen.
Ärenden som skall avgöras av nämnden
skall beredas av utskottet om beredning
behövs.

Ja, tjänstemannaberedning med
socialchef eller motsvarande från varje
kommun samt förbundssekreterare för
sociala frågor från kommunsidan.
Från landstinget representerar
divisionschefer för Närsjukvård, Psykiatri,
och Medicin samt sekreteraren för den
gemensamma nämnden.
Beredningsgrupp med tjänstemän från
kommun och landsting. Enhetschef från
hjälpmedelscentralen är
sammankallande. Gruppen ska bestå av
primärvårds- och
specialistvårdsrepresentant från
landstinget samt Mas/ eller Mar och
förvaltningschef från kommun.
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-

Län

Landsting
och
kommuner

Antal
kommuner

Antal ledamöter

10 kommuner

Direktion 10 ledamöter och 10
ersättare

10 kommuner

Förbundsstyrelsen ska ha lägst
11 ordinarie ledamöter och
högst 15 ordinarie ledamöter
samt lägst 11 ersättare och
högst 15 ersättare.
Samtliga kommuner ska vara
representerade i styrelsen

Värdkommun

Finns AU

Finns beredningsorgan

Nej

Nej men frågor av stor principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt
skall underställas medlemskommunernas
kommunfullmäktige för ställningstagande
innan kommunalförbundets direktion
fattar beslut.
Förtroendevald eller tjänstman från
respektive kommun har närvaro och
yttranderätt vid direktionens
sammanträden.
Kommunalförbundet är ett förbund med
fullmäktige som utses ut kommun och
landstingsfullmäktige. De får tillsätta
organ som utöver förbundsstyrelsen
behövs för att fullgöra uppgifter.
Förbundsfullmäktige kan ge delegation till
förbundsstyrelsen i vissa ärenden.

Kommunalförb

und
M Skåne:
Medelpunkten

X Gävleborg

Ja
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Gemensamma nämnder och kommunalförbund inom hjälpmedelsområdet - uppgifter
Län
Gemensam nämnd
D Sörmland

UnnP'ifter 1

Uoo!!ifter 2

Unn,,.ifter 3

Unn,,.ifter 4

Re!!elverk hiälomedel

Hjälpmedelsförsörjning
Driftuppgifter
Gällande hjälpmedel för daglig
livsföring, vård-behandling och

HJälpmedelsverksamhet
övrigt
Policy och regelverk
Omvärldbevakningutvecklingsfrågor
Allmän och riktad
information.
Utbildning till förskrivare
Vara sakkunniga utifrån ett
medicinskt och tekniskt
perspektiv
Kvalitetssäkring

FoU Sörmland

Samverkan som
riktar sig till
kommunaliserade
hemsjukvården,

Bereder ärenden om vad som ska
vara hjälpmedel enligt HSL samt
egenavgifter

närvården samt

Beslutar om priser och riktlinjer
avseende hjälpmedesförsörjningen
och krav på förskrivare.

inkontinens samt

grundutrustning.
Tillhandahålla hjälpmedel och
upprätthålla teknisk prestanda
Upphandling och inköp
Förråds hållning och
distribution
Service, underhåll och

Vård och
omsorgscollege på
regional nivå.

annan där
Utvecklingsarbete
med statliga medel
som kräver regionala
överenskommelser

samverkan gör
nytta för
gemensamma
brukargrupper

reparation

Återtagning och
rekonditionering
Konsultation och rådgivning
Individuell anpassning

H Kalmar

Hjälpmedelsförsörjning
driftuppgifter
Fullgöra kommunernas
uppgifter genom driften av
länsövergripande enhet.
Tillhandahålla hjälpmedel och
upprätthålla teknisk prestanda
Teknisk service

Hjälpmedelsverksamhet
övrigt
Utbildning, utveckling och
information
Ekonomisk redovisning
Sortimentsarbete
IT-stöd

Ja, diskuterar policyfrågor. Beslut
om avgifter tas i respektive
fullmäktige
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Län

Unnl!ifter 1

Unnl!ifter 2

Unnl!ifter 3

UnnP-ifter4

Regelverk hiälnmedel

Upphandling/inköp
Lagerhållning
Recirkulation
Distribution
Rådgivning /konsultation/
utprovning
K Blekinge

Hjälpmedelsförsörjning
driftuppgifter

Hjälpmedelsverksamhet
övrigt

Erbjuda hjälpmedel för
funktionshindrade enligt HSL
med undantag för syn, hörsel
och ortopedtekniska
hjälpmedel.
Tillhandahålla hjälpmedel och
upprätthålla teknisk prestanda
Upphandling, lagerhållning,
distribution av hjälpmedel
Svara för beställning, statistik,
uppföljning och
Fastställa produktkatalog och
prissättning
Rådgivning /konsultation

Fastställa policy och
regelverk
Fastställa samverkansformer
Fastställa kompetenskrav för
förskrivning
Föra dialog med
bru karorganisationer
Informera om
hjälpmedelsfrågor
Erbjuda
kompetensutveckling
Svara för att ha
spetskompetens.
Ta fram kvalitetssystem och
nyckeltal.

Hjälpmedelsförsörjning
driftuppgifter

Hjälpmedelsverksamhet
övrigt

Inköp, lagerhållning, teknisk
service, rådgivning/utprovning,
recirkulation och distribution
av tekniska hjälpmedel

Utveckling, information,
ekonomisk redovisning,
IT-stöd,
Sammankallande för

utvärderingsrutiner

M Skåne, HÖS

Ja, fastställer policy och regelverk
Patientavgifter ska föreläggas
respektive medlem för beslut

Nej
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Län
N Halland

S Värmland

Unn<>ifter 1
Hjälpmedelsförsörjning
driftuppgifter
Tillse att länets invånare
erbjuds en god
hjälpmedelsförsörjning på lika
villkor.
Tillhandahålla
hjälpmedelssortiment för
Daglig livsföring
Rekreation och normal fritid
Vård och behandling
lnkontinensprodu kter

Tillse att tjänster och
hjälpmedel tillhandahålls
Hjälpmedelsförsörjning
driftuppgifter
Tillhandahålla hjälpmedel och
säkerhetställa teknisk
prestanda
Samordna upphandling, och
sortimentsurval.
Svara för lagerhållning och
distribution
Teknisk service och
specialanpassning
Rådgivning/ konsultation
Kompetens och resurser för
eldrivna rullstolar och
kommunikationshjälpmedel

Unnl!:ifter 2
sortimentsgruppen
Hjälpmedelsverksamhet
övrigt
Policy och regelverk, Årlig
översyn av anvisningar
Omvärldbevakning och
utvecklingsfrågor
Samverka och skapa dialog
Hög, tillgänglig
hjälpmedelsinformation
Delta i nysamsamarbetet
Uppföljning, avvikelser och
patientnäm ndsärenden
Tillhandahålla
specialistkompetens
Hjälpmedelverksamhet
övrigt
Fastställa policy, riktlinjer,
och kompetenskrav
Samverka i gråzonsfrågor
Omvärldsbevakning, sprida
information
Samverka med bl.a. brukare
Spetskompetens
Utbildning till förskrivare
Information
Kvalitetssystem och nyckeltal
Föreslå samordningsvinster

Unn"ifter 3

Unn"ifter 4

Re!!:elverk hiälomedel
Ja

Ja, fastställer policy, riktlinjer och
kompetenskrav.
Ger förslag på patientavgifter som
föreläggs respektive huvudman för
beslut.
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Län
U Västmanland

Unn<'ifter 1
Hjälpmedelsverksamheten
drift

Unn<'ifter 2
Hjälpmedelsverksamhet

Uppgifter 3

Uppgifter 4

Re!!elverk hiälpmedel

Beredningsorgan och

Berednings och

övrigt

samrådsorgan för

samrådsorgan för

Upphandling och inköp
Lagerhållning
Distribution
Konsulentkompetens
Specialanpassningar
Service och reparationer

Förslag på budget
Fastställa prislista och
hjälpmedelsutbud
Fastställa kompetenkrav på
förskriva re
Föreslå förändringar och
bevaka policyfrågor
Följa utvecklingen på
området
Samråd med

somatiskt och
psykiatrisk hälso- och
sjukvård med särskilt
beaktande av
nationell
handlingsplan

avancerad

Ja, föreslår förändringar av mål och
riktlinjer som föreläggs respektive
part för beslut.
Lägga förslag angående avgifter
och egenansvar

hemsjukvård,
Habilitering och
rehabilitering i
samverkan

brukarorganisationerna

ZJämtland

Samordnad upphandling,
lagerhållning och distribution
av hjälpmedel
Erbjuda hjälpmedel för
funktionshindrade till boende i
kommunen.

Allmän och riktad
information
Utbildning, information och
rådgivning
Ansvara för utvärdering
Tillämpningsanvisningar och
rutiner, tolkning av
hjälpmedelsfrågor där
oklarhet råder och
övergripande
prioritetsringsärenden
Tillse att sortimentsurval
sker så att kommuner,
landsting och
brukarporganisationer har
inflytande.
Utvärdering och uppföljning
av verksamheten ut ett

Ja, får besluta om
tillämpningsanvisningar och
tolkning av hjälpmedelsfrågor
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Län
Kommunalförbund
M Skåne
Medelpunkten

X Gävleborg

UnnPifter 1

Uooe:ifter 2
brukarperspektiv.

Hjälpmedelsförsörjning drift
-.Svara för behovet av
hjälpmedelsförsörjning för
funktionshindrade i
medlemskommunerna i
enlighet med varje tidpunkt för
kommunernas gällande
rättsregler om hjälpmedel
Hjälpmedels-Sam
Ansvara för att utföra
hjälpmedelsservice samt
upphandla och tillhandahålla
hjälpmedel på uppdrag av
medlemmarna.
Kostnadstäckning regleras i
avtal
Kan efter avtal inkluderade full
täckning utföra tjänster till
andra än medlemmarna

Fastställa budget

Regional utveckling
Uppgifter inom hållbar
tillväxt och regional
utveckling

UnnPifter 3

Unnuifter 4

Ree:elverk hjälpmedel

Nej

Samordningsorgan
För bl. a. regional
infrastruktur, bereda
ansökningar EU
strukturfonder,
besluta om statliga
medel för regional
utveckling

Reg-net gällande
IT- och bredband

Nej
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Intervjuade personer angående gemensamma nämnder
Blekinge län
Anders Lund, vice ordförande
Bengt Dahlberg, hjälpmedelchef
Kommunerna i Kalmar län
Anette Lingmertz, ordförande
Linus Nielsen, hjälpmedelschef
Region Halland
Kristina Karlsson, ordförande
Lars-Gunnar Pettersson, hjälpmedelschef
Sörmland
Britta Bergström, ordförande
Anki Forsberg, hjälpmedelschef
Västmanland
Rigmor Åkesson, ordförande
Ann-Christine Ahl, hjälpmedelschef
Jämtland
Bengt Bergqvist, ordförande
Annika Derås- Svemark, hjälpmedelschef
Sveriges Kommuner och Landsting
Staffan Wikell, jurist

Övriga intervjuer
Samtal om samverkansavtal
Stefan Perdahl, chef Länsservice, Norrbottens läns landsting
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Samverkansområden Landstinget Dalarna och kommunerna i Dalarna och samverkansformer
Uppgifter

Brukarperspektiv

Ekonomiskt perspektiv

Möjligheter och hinder:
samverkansavtal {SA), gemensam
nämnd {GN), kommunalförbund
{KF) eller aktiebolag, {AB)

Övergripande strategiska
uppgifter

•
•
•
•

•

Policy
Regelverk och riktlinjer
generellt
Be hovstrappa -tillämpning av
regelverk
Beslutsstöd/förskrivarstöd tillämpning av regelverk
Regelverk och riktlinjer för
hjälpmedel i skolan

.

·

..·

Övergripande strategiska frågorna
är viktiga om man vill nå målet
med lika vård på lika villkor för
brukarna oavsett kommuntillhörighet eller landstings kommunansvar.

I

.

Påverkas inte specifikt. Fattas stora
strategiska beslut kan ekonomin
påverkas.
Ett enhetligt regelverk kan vara
tidsbesparande då gränsdragningsdiskussioner och information
till hjälpmedelsanvändarna kan
minskas.

Utveckling, tex införande av Fritt
val
Regelverk och riktlinjer

I KF skulle dessa uppgifter kunna
hanteras men det förutsätter att
även myndighetsutövningen
överlämnats. Befintliga KF på
området har bara driftsfrågor.
SA och AB möjliggör inte formell
samverkan (beslut).

•

Avgifter

Den samverkansform som ger
möjligheter till samverkan och
beslut för dessa uppgifter är GN.
Väsentliga strategiska förändringar
bör beslutas av varje part.

Enhetliga avgifter är viktiga.

Samverkansformen påverkas inte
men tydliga regelverk kan vara
tidsbesparande.

Avgifter måste beslutas av
respektive fullmäktige.
Samverkansformerna GN, KF och
AB kan ta fram förslag.
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Uppgifter

Brukarperspektiv

Ekonomiskt perspektiv

Driftuppgifter:
Tillhandahålla hjälpmedel
Upprätthålla teknisk prestanda
Förskrivning/konsultation/rådgivning

Möjligheter och hinder:
samverkansavtal (SA), gemensam
nämnd (GN), kommunalförbund
(KF) eller aktiebolag, (AB)
.

I

Tillhandahålla hjälpmedel

•

•
•
•

•

Sortimentsarbete och
produktgrupper
Upphandling
Inköp eller återanvändning
Registrering och individmärkning (spårbarhet)
Lagerhållning (Nya
hjälpmedel, dyrare
återlämnade hjälpmedel)

Kostnadseffektiv upphandling och
hantering av funktionella
volymprodukter ger möjligheter
att tillgodose även särskilda
specialbehov.
Kostnadseffektivitet bidrar också
till att tillgodose flera användares
behov.
Registrering och individmärkning
bidrar till hög patientsäkerhet.
Hjälpmedel följer brukaren oavsett
kostnadsansvar.

Kostnadseffektivt - en av de största
ekonomiska vinsterna som
samverkan ger.
Stordriftsfördelar genom 7klöversamverkan.

Ger bra service till brukaren med
tillgänglighet och kompetens för
alla invånarna i länet.
Att upprätthålla teknisk prestanda
enligt tillverkarens instruktioner

Kostnadseffektivt att inte ha
parallella organisationer.

Möjligt att uppnå i GN, KF och AB.
Hinder - för samverkansavtal är
det upphandlingsrättsliga läget
oklart.

Samma hjälpmedel används och
roterar i kommuner och landsting återanvändning

Upprätthålla teknisk prestanda
Upprätthålla tekniska prestanda
enligt tillverkares instruktioner
(med tekn prod)
• Leverans/montering/installation

Möjligt att uppnå i GN, KF och AB.
Hinder - för samverkansavtal är
det upphandlingsrättsliga läget
oklart.
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Uppgifter

•

•
•
•

Besiktning/förebyggande och
avhjälpande
underhåll/garantiärenden
Rekonditionering/utrangering
Dokumentation
Avvikelsehantering

Brukarperspektiv

Ekonomiskt perspektiv

Möjligheter och hinder:
samverkansavtal {SA), gemensam
nämnd {GN), kommunalförbund
{KF) eller aktiebolag, {AB)

Ekonomiskt fördelaktigt att ha
gemensam kompetens. Svårt för
respektive part att bygga upp
motsvarande själv.

Samverkan om kompetens är
möjlig i GN, KF, AB och SA. I GN är
möjligheten att styra och påverka
större än i övriga samverkansformer.

bidrar till hög patientsäkerhet.
Gemensam avvikelsehantering
ökar patientsäkerheten.
Brukaren/kunden vet vart den ska
ringa för avhjälpande underhåll

Avtal kommunägda hjälpmedel
Förskrivning/konsultation/rådgivning
• Beslutsstöd/Förskrivarstöd
Uppföljningsstöd

•

Specialistkunskap
• Förskrivning
• Konsultation
Rådgivning
• Utprovning och anpassning
• Specialanpassning

•

Kunskapsstöd
Allmän rådgivning

•

Administration
Administrativa rutiner och IT-

Stöd till förskrivarna ökar
möjligheten till lika vård på lika
villkor brukarna i Dalarna.
En samverkan på detta område ger
möjligheter till att hålla hög
specialistkunskap till samtliga
invånare i länet.
Andra utredningar har visat att
brukare värderar kompetensen
högre än närhet vid komplexa
behov.
.

.

..
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Uppgifter

system
• Sesam
• Web-Sesam
Ekonomi och uppföljning
• Statistik
• Utvärderingar
In- och utflyttning från kommun,
län, land
• Handläggning
• Köp och försäljning enligt
nationella riktlinjer

Brukarperspektiv

Ekonomiskt perspektiv

Möjligheter och hinder:
samverkansavtal (SA), gemensam
nämnd (GN), kommunalförbund
(KF) eller aktiebolag, (AB)

Indirekt påverkas brukaren av bra
administrativa rutiner som kan
bidra till snabbare handläggning.

Ekonomiska fördelar att samverka
omkring dessa frågor. Dyrt för
varje enskild kommun att ha egna
uppbyggda system.

GN underlättar möjligheten till
gemensamt datasystem då GN
innebär ett sekretessområde.

IT-stöd där förskrivaren och/eller
brukaren kan följa var ett ärende
befinner sig ger bra information till
brukaren.

KF inom hjälpmedelsområdet har
driftfrågor i sitt uppdrag. För att
vara ett gemensamt sekretessområde ska förskrivarna ingå,
vilket de inte gör i befintliga KF.

Uppföljning av ekonomi och
verksamhet på ett enhetligt sätt
ger nyckeltal för jämförelser och
uppföljning.

SA och AB kan inte utgöra ett
sekretessområde eftersom
myndighetsuppgifter inte får
överlämnas .

•
Försäkrings- och garantiärenden
• Handläggning
Samverkan/omvärldsbevakning
Bruka rorga nisationer
Andra vårdgivare inom länet
Samverkan nationellt och region
• Sveriges kommuner och
landsting (SKL)
Hjälpmedelsinstitutet (HJ)
• Nationell databas för
information om hjälpmedel

•

. .

.

•

Samverkan och omvärldsbevakning
är viktig och kan medverka till
utveckling som kommer brukaren
till del genom nya produktområden, metoder etc.
Samverkan säkerställer
vårdkedjan.
Samverkan ger möjlighet att del av
nya tekniker och metoder.

·.
.

Kan vara både och. Vill man ha
utveckling är det ekonomisk
fördelaktigt att medverka och
delta i samverkan på alla nivåer.

.

.

Möjligt i alla samverkansformer.
Om samverkan leder till utveckling
av verksamheten, förändringar i
policy och regelverk finns fördelar
med GN i förhållande till andra
samverkansformer då GN kan fatta
beslut.

Bilaga 6
Uppgifter

•

Brukarperspektiv

Ekonomiskt perspektiv

Möjligheter och hinder:
samverkansavtal (SA), gemensam
nämnd (GN), kommunalförbund
(KF) eller aktiebolag, (AB)

(Hinfo)
Regionsamverkan mellan
landsting i Uppsala/Örebro
regionen (7-Klövern)

Utbildning/kunskapsstöd.
.
Utbildning/Information
• Förskriva rut bi Id ni ng
• Produktutbildning
• Kund-efterfrågad utbildning
• Utvecklings projekt

•

Information och stöd
• Hjälpmedelsguide
• Behovstrappa
• Utställning och försäljning

.

.

.

.

.

En samverkan på detta område ger
möjligheter till att hålla hög
specialistkunskap som kan
användas i
ut bi Id ni ng/informationsi nsatse r
som kommer brukarna till godo
genom välutbildade och
uppdaterade förskrivare i hela
länet.

Ekonomiskt fördelaktigt att ha
gemensam kompetens. Svårt för
respektive part att bygga upp
motsvarande själv.

Samverkan om kunskapsstöd är
möjlig i alla samverkansformer.

Tillgänglig information om gällande
regelverk viktig.
Möjligheten att informera sig om
vilka produkter som finns och
möjlighet att köpa är en
tillgänglighetsfråga och ett led i att
få välinformerade brukare.

Ekonomiska fördelar att samverka
omkring dessa frågor. Dyrt för
varje enskild kommun att ta fram
information på webben och ordna
utställning.

Möjligheter för samverkan om
dessa frågor finns i alla
samverkansformer. Vid SA kan
man inte fatta gemensamt beslut.
Se i övrigt ovanstående punkt.

Bilagor till rapporten
Samverkansformer för hjälpmedelsverksamheten i Dalarna
Rapporten är ett resultat av ett uppdrag som Hjälpmedelsinstitutet har
genomfört på uppdrag av LD Hjälpmedel i landstinget Dalarna.
Syftet med rapporten var att beskriva olika samverkansformer mellan landsting och kommuner samt att föreslå en samverkansform där Landstinget
Dalarna och länets kommuner ska kunna bedriva och utveckla hjälpmedelsverksamheten i Dalarna. Ett starkt patient-/brukarfokus har varit utgångspunkten.

Hjälpmedelsinstitutet - ett nationellt kunskapscentrum
Vår kunskap bidrar till ett bättre samhälle för människor med funktionsnedsättning. Våra ägare är staten och Sveriges Kommuner och Landsting.

Hjälpmedelsinstitutet

Box 2047
174 02 Sundbyberg
Tfn 08-620 17 00
Texttfn 08-759 66 30
registrator@h i .se
www.hi.se

Verksamhetsberättelse 2014
Hjälpmedelsnämnden Dalarna

Hjälpmedel Dalarna
Från årsskiftet 2014 delades LD Hjälpmedel in i två
förvaltningar, Hjälpmedel Dalarna och Hjälpmedel
Landstinget Dalarna. Förvaltningarna samverkar för
största nytta under namnet LD Hjälpmedel (LDH) med
en gemensam förvaltningschef.
I Hjälpmedel Dalarna ingår avdelningarna KLOK
(Kommunikation , Larm, Omgivningskontroll, Kognition),
Kundservice, Logistik, PMB (Personliga medicinska
behandlingshjälpmedel), Rörelse, Teknisk service.
Samordningsansvar för området kantinens.

Måluppfyllelse
Verksamheterna klarar i stort måluppfyllelsen i
vårdgarantin. Om hänsyn tas till patientens totala
väntetid uppnås inte alltid vårdgarantin. Samarbetet
med kunderna fördjupas för att utveckla och förbättra
kvaliten i mötet med patienten samt korta dennes totala
väntetider i hela vårdkedjan.
LDH tillgodoser i stort behovet av service på de
hjälpmedel som finns i länet, idag ingen jour på kvällar
och helger. LDH arbetar för att hjälpmedlen i så stor
utsträckning som möjligt repareras/servas i hemmet
eller på vårdinrättningen för att minska tiden
patienten/brukaren är utan sitt hjälpmedel.

Viktiga händelser under. året
Hjälpmedelsnämnden Dalarna startade sitt arbete
under 2014. Beredningsgrupp, medlemsråd och
sortimentsgrupper (bestående av tjänstemän från
kommuner och landsting) har tillsatts och startat sitt
arbete gentemot hjälpmedelsnämnden. En ny tjänst
som verksamhetschef tillsattes under oktober.
Minskade vårdplatser och en ökande andel avancerad
hemsjukvård leder till en ökad efterfrågan på LDHs
tjänster och hjälpmedel. Ex krav på kortare ledtider för
installation av sängar och syrgas i hemmet.
Arbetet med att ta fram ett nytt vårdprogram för länets
kontinensvård startade under 2014 och väntas ge en
säkrare och mer jämlik kontinensvård . LDH utreder i
skrivande stund i vilken instans beslut om vårdprogrammet ska fattas.
Under året lanserades en tjänst på 1177 .se som heter
"Tema Hjälpmedel". Tjänsten ska förenkla för
invånarna att hitta information om hjälpmedel på
1177.se. Det innebär att Dalarnas invånare har en
möjlighet att söka och hitta information om alla typer av
hjä lpmedel samt se vad som finns i det sortiment
Dalarna erbjuder.
Under 2014 lades Hjälpmedelsinstitutet (HI) ned, vissa
av institutets funktioner flyttades till den nya
myndigheten, Myndigheten för delaktighet (MFD),
medan andra togs bort eller flyttades till andra
instanser. Vad konsekvenserna för verksamheten blir
syns på mer lång sikt då viss nationell samordning
försvann.

Uppföljning besparingsåtgärder
Samverkan mellan sju län (?-klövern) inom bl. a
upphandling ger möjlighet att påverka sortiment och
pris i större utsträckning än att arbeta med
upphandlingen i respektive län . Idag finns ca 150 aktiva
avtal.
LDH ser tillsammans med samverkande kommuner
över befintliga hjälpmedelsavtal för att kommunerna i
än större utsträckning ska integreras i avtalskatalogen
som finns inom 7-klövern.
Återanvändningen av hjälpmedel i länet ökar sett till
antal, LDH återanvände 1646 stycken fler individmärkta
hjälpmedel under 2014 jämfört med 2013.
I ett samarbete med Högskolan Dalarna har LDH spelat
in en föreläsning om hjälpmedel för kognitivt stöd.
Föreläsningen publicerades på Högskolan i Dalarnas
hemsida för att på ett lättillgängligt sätt öka
kompetensen kring denna typ av hjälpmedel.

Framtiden
Lagändringarna gällande mer inflytande för den
enskilde i valet av hjälpmedel gäller från den 1 juli 2014
och en förnyad patientlag trädde i kraft den 1 januari
2015. Lagen ger patienten ett större inflytande över vart
och i vilken form patienten vill ha sin vård. Det ställs
också högre krav på den information som lämnas till
patienten. Lagen ställer nya krav på sjukvårdshuvudmännen och vi kan idag inte förutse omfattningen .
Under 2015 har LDH som mål att presentera en för
kommun och landstinget gemensam hjälpmedelspolicy
som stöd och vägledning vid hjälpmedelsförskrivning.
Mycket av samhällsutvecklingen sker idag inom den
digitala världen, välfärdsteknologi. För de medborgare
som har en funktionsnedsättning innebär den moderna
tekniken stora möjligheter att kunna leva ett mer
delaktigt liv i dagens samhälle. För att kunna få tillgång
till denna "nya världen" måste allt vara anpassat och
utformad på rätt sätt. Det ställer höga krav på våra
medarbetare som arbetar inom dessa områden.
Utvecklingen går fort och det gör det utmanande att
följa utvecklingen samtidigt som den ekonomiska
situationen kräver nya lösningar.
LDH har uppdraget att arbeta för ett nollresultat och
därför behöver priserna för hjälpmedel och tjänster
utvärderas och uppdateras.
Framöver kommer det att krävas en dialog mellan
förvaltningar/sjukvårdshuvudmän för att belysa
konsekvenserna av förändring i patientflöden,
förskrivn ingsförfaranden och upphandlingar.
Konsekvensen idag är att beslut från en instans
genererar kostnader hos en eller flera andra.
Ett arbete gällande nya lokaler pågår och det förslag
som förvaltningen arbetar efter innebär att LDHs båda
förvaltningar i större utsträckning samlas under samma
tak i Borlänge. Den del av rekonditioneringen som
utförs av Samhall i Säter ämnas flytta till lokalerna i
Borlänge.
Upphandlingen av nutritionspumpar kommer under
2015 generera att LDH behöver byta ut ca 140 pumpar
ute i patientens hem. Dessa byten kommer initialt öka
kostnaderna för kunden.

LDH vill vara en attraktiv arbetsplats och arbetsgivare,
en utmaning som kräver att vi är lyhörda för hur vi
lockar till oss nya kompetenta medarbetare och
behåller dem vi har.

den ökade förskrivningen av andningshjälpmedel där antalet uthyrda CPAP
(luftpump vid snarkning) ökar med ca 500 nya
patienter per år i Dalarna.

•

Ekonomi

Antal uthyrda respiratorer inkl. CPAP

Resultaträkning

2013

2014
Budget

(mkr)

Resultat

Avvikelse

Resultat

127,9

128,3

+0,4

-129,5

-130,5

-1

varav personalkostnader

-42

-39,2

+2,8

Verksamhetens
resultat

-1 ,6

-2,2

-0,5

Intäkter
Kostnader

År 2012
År 2013
År 2014

0

2000

4000

6000

Antal faktiska
årsarbetare

80,89

72,54

72,05

86

82

78

Antal anställda
överskotU
underskott
Arets investering

2012

2013

2014

0

1,6

1,6

10000

Personal
Antal anställda

Landstings bidrag

8000

0

-0,5

-0,5,

29

34,8

5,8

Antal årsarbetare och anställda mäts per 31112 respektive år

Hjälpmedel Dalarna redovisar ett årsresultat om -0,5
Mkr. Det negativa resultatet beror på en felaktig
prognos av hjälpmedelskostnaderna i december. Som
en konsekvens blev återbäringen för hög.
I enlighet med reglementet för Hjälpmedelsnämnden
har en återbäring om totalt 1,5 Mkr betalats ut med
fördelning Dalarnas kommuner 818 Tkr, Hälso-och
sjukvården, Landstinget Dalarna 676 Tkr samt till
privata vårdcentraler med 6 Tkr.

2014

2013

Arbetad tid timmar, alla

124 787

120 752

118 368

- varav timanställda*

189

532

500

- varav mertid/övertid
samtlig personal*

842

930

653

2012

• Preliminära värden flJr innevarande år.

Genomsnittlig
sysselsättningsgrad

Intäkterna påvisar volym utveckling inom både landsting
och kommuner.
lntlkuutvecklinJ 2014/2013 (Tk r)

Mi n1dshyr1
F6n liljnin1
hJil<m odol
hiilpm1d1I
SUMMA
Tjinstu
IAt 2014 kzoH I At 2014 l kZ01J År2014 l k2013 I At2014 l k20l3

Arbetade timmar

2014

Kvinnor

99,4

Män

100

Totalt

2013

99,7

Rel.

l1 nd1tin1et
Dil larna
011!1rn1S
kommuner

TOTALT

7185
7926
15111

6878
7J64
14042

16326
11074
27400

l4936
9899
24835

56602

$270$ •7 411

33091

J089J

47953
81044

47669 66953 64732 +3 4tl
78559 123 555 117 436 •S U~

Personalkostnader hamnar lägre än budgeterat på
grund av försenade rekryteringar. I en del fall har
tjänsterna fått köpas in istället för att utföras av egen
personal.

Andel deltider i % av totalt
antal anställda
Kvinnor

0,03%

Män

0,00 %

Totalt

0,01 %

Ingen på LDH arbetar ofrivilligt deltid.
Investeringar (mkr)
Hjälpmedel

Budget

Resultat

Avvikelse

29

34,8

5,8

Valda personalkostnader
(mkr)

Investeringar i hjälpmedel visar stor awikelse mot
budget (5 Mkr). Förklaring till det högre utfallet är i
huvudsak:
•

att ytterligare ett sortiment av manuella
rullstolar har köps in som en konsekvens av ny
upphandling 2014

Löner exklusive
sociala avgifter

2013

2014
Budget

-28,9

Resultat

-27,3

Könsfördelning
(antal personer)

2014

Kvinnor

40

Män

46

2013

Resultat

Verksamhetsstatistik
En vecka på LD Hjälpmedel.
Några exempel från en genomsnittsvecka år 2014
(antal/år delat med 52 veckor).

Åldersförd elning
(antal personer)

2014

2013

Under 40 år

16

40-59 år

48

över 60 år

Medelålder

2014

2013

26

25

2875

2843

76
87

69
84

8

2014

2013

Patienter som får hjälpmedel
utprovade på Hjälpmedelscentralen
Artiklar levererade från förrådet i
Borlänge
Manuella rullstola r levereras
Rollatorer levereras

Kvinnor

46

96

120

Män

48

48

27

Toalettstolsförhöjningar levereras

Totalt

47

19

18

Hygienstolar levereras

6

5

Hj ullyftar levereras
Taklyftsinstallationer

Pensionsavgångar
(antal personer)

2014

2013

3

4

16

13

146

147

Kryckkäppar levereras

Sängar levereras och monteras
Hjälpmedel besiktigas ute på fältet

Alderspension

0

Särskild ålderspension

0

Sjukersättning

0

2014

2013

Totalt

0

28184

25885

Totalt antal uthyrda vid årsskiftet

12737

11002

Utlevererade under året

9930

9383

Returnerade under året

Sjukfrånvaro

2014

Sjukfrånvaro uttryckt i
% av ordinarie
arbetstid

5,0

Korttidssjukfrånvaro
(dag1-14) uttryckt i
% av ordinarie
arbetstid

4,2

Frisknärvaro
Andel personer som
har max 5 sjukdagar
under ett år, uttryckt i

Hyreshjälpmedel

2013

4,5

Antal dagar/anställd

4,5

Miljöarbete
19 333 individmärkta hjälpmedel har returnerats varav
15 252 gjorts återanvändningsbara.

2014

2,4

2013

61,8 %

2014

2,79

2,0

LDH gör bedömningen om de returnerade hjälpmedlen/
medicintekniska produkterna är återvinningsbara eller
ej. Vid skrotning källsorteras hjälpmedlen av LDH, en
rationaliseringsåtgärd istället för att respektive
vård inrättning/kommun hanterar avfallet själva.
Det källsorterades 75 ton hjälpmedel och 13 ton
wellpapp under 2014.
Dessutom kommer Biståndsverksamheten,
Frälsningsarmen, två gånger per månad och hämtar
utrangerade hjälpmedel som ej är återanvändningsbara.

%

Kompetensutveckling/
Fortbildning

2012

2013

3,63

Arne Thureson
Förvallningschef
Hjälpmedel Dalarna
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Hjälpmedel Dalarna
Verksamhetsp·lan 2015 - 2018

Dalarnas kommuner &
Land stinget Dalarna

Verksamhetens
vision
.
.

Politikens inriktning och uppdrag
Hjälpmedel Dalarna är kommunernas och landstingets
resurs gällande stöd/rådgivning/konsultation , extern
information och utbildning inom hjälpmedelsområdet.
Hjälpmedel Dalarna tillhandahåller tjän ster samt säkra
och funktionella hjälpmedel som bidrar till att öka tillgängligheten och delaktigheten för personer med
funktionsnedsättn ing.
Hjälpmedel Dalarna bidrar till hälsa, god vård, habilitering, rehabilitering och hållbarhet.

Vi ansvarar för nedanstående funktionsområden:
•
•
•
•
•
•

Behandling och träning
Förflyttning
Kommunikation, larm, omgivningskontroll och
kognition
Kontinens
Personlig värd
Personlig medicinsk behandling

Vi samråder om nedanstående funktionsområden :
•
•
•
•

Hörsel
Ortopedteknik
Syn
Tolkservice inom syn och hörsel

UPPDRAG
Stöd/rådgivning/konsultation
•
•
•
•

Driva utveckling
Förskrivningsprocessen
Samverka i gemensamma frågor
Uppföljning

Information
•
•
•
•
•
•

Aktuella policys och riktlinjer
Aktuell vägledning inom hjälpmedelsomrädet
Visningsmiljö, butiker
Rådgivning
Studiebesök
Tillhandahålla aktuell information

Utbildning/Omvärldsbevakning
•
•
•
•

Förskrivarutbildning
Sortiments och produktutbildning
Uppdragsutbildning
Omvärldsbevakning

Tillhandahålla säkra och funktionella hjälpmedel
•
•
•
•

Upphandling
Inköp, lagerhållning och distribution
Anpassningar, besiktningar, förebyggande och
avhjälpande underhåll
Medverka till att hjälpmedel blir tillgängliga på den
öppna marknaden
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Strategi:
Den övergripande strategin är att patienten/kunden och uppdragsgivaren upplever nytta och är nöjd med
Hjälpmedel Dalarnas tjänster och hjälpmedel.
Hjälpmedel är en del i habiliterings-, rehabiliterings- och vård processen
•
Öka den ömsesidiga integrationen med hälso- och sjukvården, både på verksamhets- och
informationsnivå.
• Tillhandahålla rätt hjälpmedel och tjänster i rätt tid till rätt person för att öka tillgängligheten och
delaktigheten för patient/brukare.
•
Följa nationella tillgänglighetsmål och lokal prioriteringsordning .
Samverkan för att uppnå bästa resultat för patienten/brukaren
• Samverkan ska ske på politisk-, tjänstemanna- och patient/kundnivå för att uppnå ökad
kännedom, förståelse och kunskap.
•
Utveckla samverkan med brukarråd , berörd vårdpersonal, kliniker, Hjälpmedelsnämnden
Dalarna, Landstingsstyrelsen, Region Dalarna, andra landsting , myndigheter, nationellt och
internationellt.
Göra hjälpmedel tillgängliga, begripliga, hanterbara och meningsfulla för länets invånare
•
Öka kännedom om, kunskap kring och skapa positiv attityd till användandet av hjälpmedel, för att
göra det omöjliga möjligt och öka invånarnas delaktighet.
•
Patienten/brukaren och närstående ska uppleva att Hjälpmedel Dalarnas åtgärder leder till
upplevd nytta, tillgänglighet och delaktighet.
Utbilda för en hög kompetens
•
Information och utbildning till verksamhetens målgrupper.
Vara en attraktiv arbetsgivare
• Säkerställa en strukturerad rekryteringsprocess för att få rätt medarbetare, på rätt plats.
Medarbetarna ska ha rätt kompetens för att möta patienters och kunders behov.
•
•
Medarbetarna ska ha en god arbetsmiljö som bidrar till utveckling, delaktighet och arbetsglädje.
Hushålla med skattebetalarnas pengar
•
Kostnadsmedvetenhet ska genomsyra hela verksamheten.
•
Belysa samhällsnyttan och den samhällsekonomiska vinningen av att ha ett integrerat
hjälpmedelsperspektiv.
•
Ekonomiskt ska verksamheten drivas mot ett nollresultat.
Verksamhetsmål 2015
•

a. Mäta kundnöjdhet (patient/besökare och förskrivare) under 2015
b. 90 % kundnöjdhet

•

Presentera ny hjälpmedelspolicy under första halvåret 2015

•

Identifiera och starta projekt inom välfärdsteknologi under 2015

•

Slutföra och implementera 90 % av åtgärderna på åtgärdslistan

•

80 % av de hjälpmedel som LDH-avdelningarna Rörelse och PMB (Personliga Medicinska
Behandlingshjälpmedel) hyr ut ska vara återanvända

•

55 % av de hjälpmedel som LDH-avdelningen KLOK (Kommunikation , Larm, Omgivningskontroll
och Kognition) hyr ut ska vara återanvända

•

Driva och utveckla projektet "Rätt Pris" under 2015

•

Redovisa det årliga systematiska arbetsmiljöarbetet i nämnden

•

Varje medarbetare ska under 2015 ha ett medarbetarsamtal där de formulerar minst
tre individuella mål

