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Beslutshantering inom området
medicintekniska produkter
Förslag till beslut
I kommunstyrelsen

1. Göteborgs Stad ställer sig bakom att VästKoms styrelse fastställer gällande riktlinjer i
Handboken för personligt förskrivna hjälpmedel.
2. Göteborgs Stad ställer sig bakom att VästKoms direktör fastställer gällande ändring
av produktanvisningar i Handboken för personligt förskrivna hjälpmedel.

Sammanfattning

En förändring föreslås av VästKom gällande beslutsprocessen kring förändringar i
Handbok för personligt förskrivna hjälpmedel. Förslaget innebär att beslut om riktlinjer
framöver tas av VästKoms styrelse och beslut om produktanvisningar av VästKoms
direktör.
Idag fattas beslut i var och en av de 49 kommunerna efter VästKoms rekommendationer.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna
dimension. Handboken är ett regelverk till stöd för den legitimerade personal som
förskriver hjälpmedel.

Bedömning ur ekologisk och social dimension

Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna
dimension.
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Ärendet

Kommunstyrelsen behöver fatta beslut om Göteborgs Stad ställer sig bakom förslaget att
VästKoms Styrelse fastställer gällande riktlinjer och till VästKoms direktör fastställer
ändringar av produktanvisningar i handboken för personligt förskrivna hjälpmedel som då
gäller i hela Västra Götaland.

Beskrivning av ärendet

Västra Götalandsregionen (VGR) och de 49 kommunerna i Västra Götaland har en
gemensam handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel. Handboken är ett
regelverk för hjälpmedelsförskrivning i Västra Götaland och består av riktlinjer och
produktanvisningar. Syftet är att vägleda och stödja förskrivare av personliga hjälpmedel,
beslutsfattare och annan personal som arbetar med hjälpmedel genom att skapa en
gemensam grund för förskrivning av personliga hjälpmedel. Handboken omfattar hela
vårdkedjan, oavsett vilken vårdgivare som har hälso- och sjukvårdsansvaret och ska
säkerställa en jämlik och säker tillgång till hjälpmedel för invånarna i Västra Götaland
samt tydliggöra ansvar enligt lagstiftning och avtal.
I handbokens riktlinjer beskrivs utgångspunkterna för hjälpmedelsförskrivning, vilka
utgår från lagstiftning och politiska beslut i Västra Götaland.
Handboken innehåller även produktanvisningar som anger vilka hjälpmedel som är
förskrivningsbara i Västra Götaland.
Handboken antogs av länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen gemensamt
2005. Under 2014 har handboken reviderats och den publicerade handboken började gälla
2015-05-01.
Beslutsprocessen för kommunsidan vid förändringar i Handbok för personligt förskrivna
hjälpmedel är för närvarande otydlig och komplicerad. Med anledning av det föreslås en
ändring.
Förändringar av riktlinjer i handboken tas idag upp i beredningsgruppen för Handbok och
sortiment samt i Ledningsrådet för medicinskt tekniska produkter. Därefter ska
VästKoms styrelse rekommendera de 49 kommunerna att berörd nämnd i respektive
kommun ska fastställa riktlinjerna. Produktanvisningar i handboken ska i sin tur
fastställas av utsedd ansvarig i respektive kommun efter rekommendation från
Ledningsrådet för medicintekniska produkter.
Förslaget innebär att beslut överlåtes från enskild kommun till VästKoms styrelse
gällande riktlinjer och till VästKoms direktör att ta beslut om ändring av
produktanvisningar i handboken för personligt förskrivna hjälpmedel. Förslaget grundar
sig i bedömningen att processen vid förändringar i Handboken är gedigen i och med att
beredning, förankring och dialog sker med vårdgivarrepresentanter ett flertal gånger
under processen innan den kommer till VästKom för beslut.
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Stadsledningskontorets bedömning

Stadsledningskontorets bedömning är att Göteborgs Stad bör följa VästKoms
rekommendationer för ett enklare beslutsfattande när det gäller ändringar i Handboken.
När förändringar behöver ske är de väl beredda och förankrade av sakkunniga inom
området.

Lisbeth Nilsson

Eva Hessman

Direktör Välfärd och utbildning

Stadsdirektör
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Förbundsstyrelsen
Protokollsutdrag 2019-09-27
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: Arken Konferens, Göteborg

Protokollsutdrag
§ 78. Beslutshantering inom området medicintekniska produkter
Diarienummer: 2019-00337.60
Beslut
Medlemskommunerna rekommenderas att ställa sig bakom förslag till förändrad
beslutsprocess gällande beslut om riktlinjer.
Medlemskommunerna rekommenderas besluta att beslut om förändringar i
produktanvisningarna från och med den 1 oktober 2019 fattas av Västkoms
direktör.
Sammanfattning av ärendet
Västkoms (Västsvenska kommunalförbundens samorganisation) styrelse fattade
2019-06-18 beslut angående beslutshantering inom området medicintekniska
produkter, se protokoll § 16.
Västkom beskriver kommunernas beslutsprocess kring förändringar i Handbok för
personligt förskrivna hjälpmedel som otydlig och orimligt komplicerad. Idag tas
förändringar av riktlinjer i handboken upp i Beredningsgruppen handbok och
sortiment samt i Ledningsrådet för medicintekniska produkter. Därefter
rekommenderar Västkoms styrelse kommunerna att fastställa riktlinjerna.
Produktanvisningar i handboken fastställs idag av utsedd ansvarig i respektive
kommun efter rekommendation från Ledningsrådet för medicintekniska
produkter.
Nu föreslås en förändring. Förslaget är att beslut om riktlinjer framöver tas av
Västkoms styrelse och beslut om produktanvisningar av Västkoms direktör.
Styrelsen kan i sin tur delegera beslut om riktlinjer till direktören.
Beslutsunderlag
• Protokoll från Västkoms styrelse 2019-06-18, § 16.
• Handling från Västkoms styrelse 2019-06-19.

SKICKAS TILL
Medlemskommunerna
Vid protokollet

Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare

Justeras:
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Förbundsstyrelsen
Protokollsutdrag 2019-09-27
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: Arken Konferens, Göteborg

Justeras:

Axel Josefson
Ordförande

Jonas Attenius
Justerare

Justeras:
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Förbundsstyrelsen – ärende 7
Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare
Datum: 2019-08-27, diarienummer: 2019-00337.60

Beslutshantering inom området
medicintekniska produkter
Beslut
Förbundsstyrelsen föreslås besluta att rekommendera medlemskommunerna att
ställa sig bakom förslag till förändrad beslutsprocess gällande beslut om riktlinjer.
Förbundsstyrelsen föreslås besluta att rekommendera medlemskommunerna att
besluta att beslut om förändringar i produktanvisningarna från och med den 1
oktober 2019 fattas av Västkoms direktör.

Sammanfattning av ärendet
Västkoms (Västsvenska kommunalförbundens samorganisation) styrelse fattade
2019-06-18 beslut angående beslutshantering inom området medicintekniska
produkter, se protokoll § 16.
Västkom beskriver kommunernas beslutsprocess kring förändringar i Handbok för
personligt förskrivna hjälpmedel som otydlig och orimligt komplicerad. Idag tas
förändringar av riktlinjer i handboken upp i Beredningsgruppen handbok och
sortiment samt i Ledningsrådet för medicintekniska produkter. Därefter
rekommenderar Västkoms styrelse kommunerna att fastställa riktlinjerna.
Produktanvisningar i handboken fastställs idag av utsedd ansvarig i respektive
kommun efter rekommendation från Ledningsrådet för medicintekniska
produkter.
Nu föreslås en förändring. Förslaget är att beslut om riktlinjer framöver tas av
Västkoms styrelse och beslut om produktanvisningar av Västkoms direktör.
Styrelsen kan i sin tur delegera beslut om riktlinjer till direktören.

Beslutsunderlag
Protokoll från Västkoms styrelse 2019-06-18, § 16.
Handling från Västkoms styrelse 2019-06-19.

Helena Söderbäck
Förbundsdirektör

Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare

SKICKAS TILL
Medlemskommunerna
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Tjänsteutlåtande
Till styrelsen
Förslag till beslut:
Styrelsen beslutar att rekommendera kommunalförbunden besluta att rekommendera sina
medlemskommuner att ställa sig bakom förslag till förändrad beslutsprocess gällande beslut
om riktlinjer samt
att rekommendera kommunalförbunden besluta rekommendera sina medlemskommuner att
beslut om förändringar i produktanvisningarna från och med den 1 oktober 2019 fattas av
VästKoms direktör.
Ärendet
Beslutsprocessen på kommunsidan kring förändringar i Handbok för personligt förskrivna
hjälpmedel är för närvarande otydlig och orimligt komplicerad. Därför föreslås en
förändring.
Förändringar av riktlinjer i handboken tas idag upp i beredningsgruppen Handbok och
sortiment och Ledningsrådet för medicintekniska produkter. Därefter ska VästKoms styrelse
rekommendera kommunerna att berörd nämnd i respektive kommun ska fastställa
riktlinjerna. Produktanvisningar i handboken ska i sin tur fastställas av utsedd ansvarig i
respektive kommun efter rekommendation från Ledningsrådet för medicintekniska
produkter.
Då dessa processer är krångliga och tidskrävande är förslaget att besluten om riktlinjer
framöver tas av VästKoms styrelse och att beslut om produktanvisningarna tas av
VästKoms direktör. Styrelsen kan i sin tur delegera beslut om riktlinjer till direktören.
Föreliggande förslag grundar sig i bedömningen att processen kring för förändringar av
riktlinjer och produktanvisningar är gedigen ur den aspekten att beredning, förankring och
dialog sker med vårdgivarrepresentanter ett flertal gånger under processen.
Göteborg den 11 juni 2019
Thomas Jungbeck

Anneli Assmundson Bjerde
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