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Beslutsprocess för förändringar i riktlinjer och produktanvisningar 

Förslag till beslut 

• AU beslutar att föreslå direktionen att besluta i enlighet med VästKoms styrelses 

beslut gällande förslag till förändrad beslutsprocess för beslut om riktlinjer samt beslut 

om förändringar i produktanvisningar. VästKoms styrelse rekommenderar 

kommunerna att ställa sig bakom förslag till förändrad beslutsprocess gällande beslut 

om riktlinjer samt gällande att beslut om förändringar i produktanvisningarna från och 

med 1 oktober 2019 fattas av VästKoms direktör.  

 

Sammanfattning 

VästKoms styrelse har skickat ut ett förslag till kommunerna om en förenklad beslutsprocess 

gällande riktlinjer respektive produktanvisningar. Förändringar arbetas fram i dialog med 

kommunerna vilket bedöms bidra till en god förankring, detta gör att VästKom föreslår att 

beslut kan fattas i deras styrelse respektive av direktör.  

Beskrivning av ärendet 

Den beslutsprocess som idag gäller för kommunerna kring förändringar i Handbok för 

personligt föreskrivna hjälpmedel är otydlig och alltför komplicerad. I nuläget är 

beslutsgången att förändringar i riktlinjen bereds och hanteras av beredningsgruppen Handbok 

och sortiment och av Ledningsrådet för medicintekniska produkter. VästKoms styrelse 

beslutar därefter om att rekommendera berörd nämnd i kommunerna att fatta beslut om att 

fastställa riktlinjerna. Produktanvisningar i riktlinjerna ska i sin tur fastställas av utsedd 

person i respektive kommun efter rekommendation från Ledningsrådet för medicintekniska 

produkter. 

För att effektivisera beslutsgången är VästKoms styrelses förslag att beslut om riktlinjer 

framgent ska fattas av VästKoms styrelse och att beslut om produktanvisningar ska fattas av 

VästKoms direktör. Vidare att VästKoms styrelse kan delegera beslut om riktlinjer till 

VästKoms direktör. 

 

  



 

Bedömning och synpunkter 

VästKoms styrelses bedömning är att förändringar i riktlinjer respektive produktanvisningar 

är väl genomarbetade med beredning, förankring och dialog med vårdgivarrepresentanter flera 

gånger under processen. Detta torde innebära att beslutet om förändringar i riktlinjer och/eller 

produktanvisningar är tillräckligt väl beredda för att besluten ska kunna fattas av VästKoms 

styrelse respektive direktör. 

 

Fyrbodals kommunalförbund har inget övrigt att tillägga till VästKoms bedömning. 

Finansiering 

Förslaget innebär inga kostnader. 

Koppling till mål 

Arbetet med riktlinjer hanteras i huvudsak genom VästKom. För Fyrbodals 

kommunalförbunds del är arbetet kopplat främst till Mål 7 – Invånarna ska erbjudas en god, 

jämlik och kunskapsbaserad socialtjänst, vård och omsorg. 
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