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Projektdirektiv Samverkan nya hjälpmedel och 
välfärdsteknik 
 

Beställare/Uppdragsgivare 

Länsstyrgruppen har gett uppdraget att utreda formerna för hur Region Norrbotten och länets 

kommuner kan samverka inom produktförsörjning av nya hjälpmedel och välfärdsteknik. 

 

Beskrivning av projektet 
Bakgrund 

Den demografiska utvecklingen med en ökande andel äldre befolkning innebär att nya strukturer och 

lösningar inom vård och omsorg behöver utvecklas. Teknik och digitala tjänster får en allt större roll i 

våra liv och för personer med funktionsnedsättning kan välfärdsteknik innebära förbättrade 

möjligheter i det dagliga livet. Välfärdsteknologi är kunskapen om och användandet av teknik som kan 

bidra till ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet för personer med 

funktionsnedsättning och deras närstående. Tekniken som sådan benämns välfärdsteknik. Den kan 

stödja eget boende och förebygga och komplettera vård – och omsorgsbehov. Välfärdsteknik kan 

också bidra till bättre resursutnyttjande och kvalitet inom välfärdssektorn samt vara 

samhällsekonomiskt lönsamt. Tekniken kan dessutom leda till förbättringar i den offentliga 

verksamheten samtidigt som införandet av ny teknik är en utmaning som ställer krav på upphandling 

och uppföljning. Nya hjälpmedel och välfärdsteknik är områden där det pågår mycket utveckling som 

blir allt viktigare för huvudmännen. 

Anskaffningen av hjälpmedel sker idag till del i parallella strukturer. Personliga hjälpmedel vanligen 

en produkt till den enskilde som efter behovsbedömning kan förskrivas av hälso-och 

sjukvårdspersonal, enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL, och upphandlas av Länsservice.  

Välfärdsteknik produkter och tjänster främst ges genom beslut enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL, eller lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och upphandlas av 

kommuner. Den tekniska utvecklingen kan innebära att gränserna mellan vad som är personligt 

förskrivna hjälpmedel och vad som är välfärdsteknik ibland är överlappande. Välfärdsteknik innebär 

ofta att teknik och omsorgstjänst kombineras, ibland kan produkten förskrivas enligt HSL som 

personligt hjälpmedel och beslutet kompletteras med ett beslut om en insats i form av tjänst enligt 

SoL/LSS. Den tredje vägen till hjälpmedel är konsumentprodukter som är ett eget ansvar att 

införskaffa. Detta område kan ändå vara ett viktigt område för medborgaren att få råd och information 

kring för att hitta rätt!! 

Den tredje vägen till hjälpmedel är konsumentprodukter som är ett eget ansvar att införskaffa. Detta 

område kan ändå vara ett viktigt område för medborgaren att få råd och information kring för att hitta 

rätt. 

 

 

Syfte 

Region Norrbotten (Norrbottens läns landsting) och länets kommuner har sedan 2006 haft  ett 

samverkansavtal för försörjning av hjälpmedel. Nuvarande avtal gäller till 2020-12-31 med 

automatisk förlängning om 12 månader i taget. Enligt avtalet har kommuner och landsting ett 



 

 

ömsesidigt samarbete, intresse och ansvar för försörjning av hjälpmedel till personer med 

funktionsnedsättning. Denna överenskommelse omfattar personligt förskrivna hjälpmedel enligt 

hälso- och sjukvårdslagen 

Nuvarande avtal omfattar upphandling av hjälpmedel, inköp av hjälpmedel, rådgivning och 

konsultation, administrativa rutiner och IT-stöd samt sidoavtal som transporter och teknisk service.  

I takt med utveckling av nya digitala lösningar ökar behoven av fungerande strukturer, samordning, 

omvärldsbevakning, kompetens mm. 

 

 

Syftet i del 1 

 Att belysa de tre olika perspektiven till att brukaren kan få tillgång till hjälpmedel. 

 Att utreda/belysa vilka produkter/områden det faktiskt gäller. 

 Att belysa vilket perspektiv dessa produkter ska ligga under. 

 att belysa utökade samordnade möjligheter att säkert och verksamhetsanpassat införa nya 

hjälpmedel och välfärdsteknik som ökar förutsättningarna för en kvalitativ och tillgänglig vård 

och omsorg. 

 att öka och bredda kunskapen inom området 

 

Syftet i del 2 

 att skapa lämpliga utökade former för samordnade upphandlingar, inköp och uppföljning av 

nya hjälpmedel och välfärdsteknik. 

 att öka och bredda kunskapen inom området 

 

Projektmål 

Del 1 

Projektet ska: 

1 Utreda formerna för hur Region Norrbotten och länets kommuner kan samverka inom 

produktförsörjning och tjänster av nya hjälpmedel och välfärdsteknik. 

2 Ta fram ett förslag på ansvarsfördelning per lagstiftning 

3 Ta fram former för råd, stöd och kunskapsstyrning till berörd personal 

4 Utreda möjligheter för enskilda att tillgodose sitt behov av hjälpmedel och välfärdsteknik som finns 

på den öppna marknaden som underlättar vardagslivet för personer med funktionsnedsättning. 

 

Del 2 

1 Ta fram ett förslag till samverkansavtal om produktförsörjning och tjänster av välfärdsteknik till 

personer med funktionsnedsättning.  

2 Implementering 

  

Verksamhetsnytta 

Genom samverkan inom produktförsörjningen och tjänster mellan Region Norrbotten och länets 

kommuner kan kostnadseffektiva lösningar nås inom de områden som är gemensamma mellan 

huvudmännen. Större volymer innebär lägre priser och förrådshanteringen kan göras mer 

kostnadseffektiv.  

Ett större, kvalitetssäkrat och samordnat produktsortiment ökar patientsäkerheten. 

Tillgång till kunskap inom produktområdena nya hjälpmedel och välfärdsteknik blir bättre. 

 



 

 

Individnytta 

Individen kan på ett enklare sätt få information om och tillgång till hjälpmedel och välfärdsteknik som 

underlättar självständighet och möjlighet till egenvård. Om hjälpmedlen blir tillgängliga i tidigt skede 

kommer troligen individens möjligheter att bo kvar i sin hemmiljö att öka.    

 

Tidplan 

Projektet ska avrapporteras senast den 25 oktober 2017 till länsstyrgruppen och den 29 november till 

samverkansberedning. 
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Rapportering/Redovisning 

Projektsamordnarna avrapporterar till styrgruppen. 

 

 

 


