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Rekommendation gällande framtida samverkansform för 
hjälpmedel 
 
Nuvarande samverkansavtal för försörjning av hjälpmedel till personer med 
funktionsnedsättning och nuvarande samverkansavtal för medicinskt 
förbrukningsmaterial är uppsagda av Region Norrbotten. I avvaktan på att 
en ny samverkansform implementeras har ett Interimistiskt samverkansavtal 
för försörjning av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning 
godkänts av respektive part.  
 
Förslag på nya organisatoriska lösningar i samverkan mellan länets 
kommuner och Region Norrbotten är framtagna och presenterade i den 
politiska samverkansberedningen i en slutrapport under september 2021.  
 
Utifrån slutrapporten föreslår den gemensamma arbetsgruppen från Region 
Norrbotten och Norrbottens Kommuner att bilda en gemensam nämnd för 
hanteringen av försörjning av hjälpmedel till personer med 
funktionsnedsättning samt de delar som idag samverkas om inom 
förbrukningsmaterielen nutrition, diabetes samt unik apparatbunden 
förbrukningsmateriel till förskrivna hjälpmedel. I denna gemensamma 
nämnd föreslås Region Norrbotten vara värdkommun. 
 
För att säkerställa en säker och trygg vårdkedja för både patient och alla 
nämndens huvudmän ska nämnden inte överta sjukvårdsansvaret från 
huvudmännen, vilket innebär att Policys och Riktlinjer för Hjälpmedel även 
fortsättningsvis fattas i respektive huvudmans politiska organisation. 
Nämnden kan dock be tjänstemannaorganisationen att utreda något som 
bereds i nämnden och sedan lyft för beslut i respektive huvudmans 
politiska-/tjänstemannaorganisation, beroende på fråga. 
 
Det är av stor vikt att reglemente och samverkansavtal för den 
gemensamma nämnden är tydliga och detaljerat utformade för att bland 
annat tydliggöra: 
- Vad nämnden ska utföra, så som servicetjänster, svarstider, 

leveranstider, utbildningar, vilket förskrivarstöd som ges, etc. Det som 
inte nedtecknas ansvarar respektive huvudman för att utföra själv. 

- Vilka tjänster som är valbara och vilka alla medlemmar måste hantera 
via nämnden. 

- Vilka organisatoriska delar inom värdkommunen som ingår i nämnden. 
- Hur budget, prismodeller och priser hanteras och styrs inom nämnden, 

samt hur egenavgifter till patient beslutas. 
- Vilka avtalsområden och avtal som ingår inom nämndens ansvar. 
- Hur upphandlingar och inköp hanteras. 
- Hur nuvarande samverkansformer regleras för att passa in i 

nämndstrukturen. 
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- Hur utredningsuppdrag kan fördelas till nämnden samt hur förändringar 
beslutas inom nämnden. Vilka beslut som beslutas inom nämnden och 
vilka alla huvudmännen ska besluta om var för sig. 

- Hur utbildning och utveckling av nämndens personal och verksamhet, 
som ligger inom nämndens ansvar, ska hanteras. 

 
Ovan punkter är mycket viktiga för att värdkommunen ska känna sig 
trygg i att andra huvudmän inte kan fatta beslut som påverkar 
värdkommunens ekonomi negativt, samt att övriga huvudmän ska känna 
sig trygg i att värdkommunen inte självmant kan fatta beslut som 
påverkar servicen negativt. Punkterna är en lista på saker och uppgifter 
som måste finnas med, men mer kan tillkomma under processen av 
framtagande av reglemente och samverkansavtal. 
 
Upprättade reglementen och samverkansavtal beslutas inom respektive 
huvudmans politiska organisation och ändringar i reglementen eller 
samverkansavtal kräver nya beslut i de politiska organisationerna.
  
 

 
Förslag till beslut 
 
Politiska samverkansberedningen beslutar  
 
Att  Region Norrbotten och Norrbottens Kommuner i samverkan 

utformar ett förslag till reglemente och samverkansavtal som 
följer angiven inriktning att skapa en gemensam nämnd med 
Region Norrbotten som värdkommun, där sjukvårdsansvaret 
inte övertas av nämnden samt tar fram en prismodell 

 
Att  förslaget redovisas vid Politiska samverkansberedningen 

2022-11-11 
 
  

 


