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SYFTE
Det övergripande syftet med all planering är att på lång sikt utveckla Värmland i önskad
riktning. Fullmäktiges uppdrag till hjälpmedelsnämnden framgår av Region Värmlands
flerårsplan och regionplan 2019.
Syftet med nämndplanen är att beskriva vilka uppgifter nämnden har och vilka förutsättningar
nämnden måste förhålla sig till samt hur nämnden uppfattat uppdraget från fullmäktige.
Nämndplanen redovisar även de mål som nämnden har under året. Av nämndplanen
framgår därför den politiska inriktningen för verksamheten med prioritering på vad som ska
genomföras. Ytterligare ett syfte är att precisera nämndens uppdrag till regionstyrelsen som
efter överenskommelse med nämnden ska genomföra verksamheten för nämndens räkning.
Regiondirektören ska upprätta en förvaltningsplan för genomförandet av uppdraget från
styrelsen. Av förvaltningsplanen ska framgå en fördelning av uppdragen till kärn- och
stödverksamheterna och deras ingående verksamheter. De beskriver sedan i sina respektive
planer hur verksamheten ska genomföras.

VISION, VÄRDEGRUND OCH MÅL
Region Värmlands vision, Livskvalitet i världsklass, beskrivs i regionplanen för 2019.
Värdegrunden är Alla människor har lika värde och ska mötas med respekt.
Effektmålen är enligt regionplanen
 Trygga och nöjda invånare
 Attraktivt och hållbart Värmland
 God och jämlik hälsa
Region Värmlands perspektivmål, som också framgår av regionplanen, är ”Hållbar
organisation”. Här ingår följande olika perspektiv:





Hållbart arbetsliv
Ekonomi i balans
Minskat miljöavtryck
Respektfulla möten

Utöver det som är gemensamt för alla nämnder beskrivs i avsnittet Nämndens mål också de
mål för nämnden som regionfullmäktige har beslutat om.

NÄMNDENS MÅL
Hjälpmedelsnämnden ska verka för att länets invånare erbjuds en god
hjälpmedelsförsörjning på lika villkor. Hjälpmedlen ska följa brukaren.

FÖRUTSÄTTNINGAR SOM ÄR STYRANDE FÖR NÄMNDENS
ANSVARSOMRÅDE
I Region Värmlands och kommunernas uppdrag ingår att erbjuda hjälpmedel till
funktionshindrade enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL.
Hjälpmedelsnämnden i Värmland är inrättad i enlighet med lag (2003:192) om gemensam
nämnd inom vård- och omsorgsområdet. Nämnden är sedan 2004 gemensam för
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Landstinget i Värmland och Arvika, Eda, Filipstads, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö,
Karlstads, Kils, Kristinehamns, Munkfors, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby och Årjängs
kommun. Verksamheten regleras genom Avtal om samverkan i gemensam
hjälpmedelsnämnd (LK/162452). För nämnden gäller även Region Värmlands reglemente för
Hjälpmedelsnämnden i Värmland.
Region Värmland är värdkommun vilket innebär att den gemensamma nämnden ingår i
regionens nämndorganisation. Region Värmland är juridisk person för hjälpmedelsnämnden.

NÄMNDENS UPPDRAG OCH FOKUS FÖR VERKSAMHETSÅRET 2019
NÄMNDENS UPPDRAG OCH ANSVAR
Nämnden ska fastställa policy, riktlinjer och kompetenskrav för förskrivning samt upphandling
av hjälpmedel. Nämnden har också i uppdrag att fastställa policy, riktlinjer och
kompetenskrav för förskrivning samt upphandling av inkontinenshjälpmedel, med undantag
för upphandling av inkontinenshjälpmedel till vårdtagare i särskilt boende. Lagerhållning och
distribution av dessa hjälpmedel ingår även det i nämndens uppdrag.
Vid behov ska nämnden lägga förslag till avgifter som föreläggs respektive huvudman för
beslut.
Hjälpmedelsnämnden ska finansiera driften av ett gemensamt kompetenscentrum för
nämndens ansvarsområde. Kompetenscentret ansvarar för beredning och verkställighet av
nämndens beslut samt planerar och administrerar den verksamhet nämnden ansvarar för.
Huvuduppdraget är att samordna och genomföra upphandling av hjälpmedel för parterna,
svara för lagerhållning och distribution av dessa hjälpmedel samt ansvara för
kompetensförsörjning och kompetensutveckling inom hjälpmedelsområdet. Arbetet sker med
delaktighet och i samverkan mellan huvudmännen och andra aktörer.
Av samverkansavtalet framgår att kompetenscentrum aktivt ska arbeta med information till
samverkansparterna och förmedla nyheter inom området samt svara för att sortimentsurval
sker på ett sådant sätt att berörda parter (region, kommuner, brukare) har inflytande.
Varje år ska nämnden upprätta en nämndplan för sitt ansvarsområde och utarbeta förslag till
budget och ekonomisk flerårsplan inom de av regionfullmäktige fastlagda ramarna. Nämnden
ska avge remissyttranden, utlåtanden och skrivelser inom ramen för nämndens
ansvarsområde samt följa och verkställa fullmäktiges beslut, verka för att fastställda mål
uppnås samt bereda ärenden som ska till fullmäktige. Nämnden ansvarar för att
verksamhetens utveckling, nämndens styrning och uppföljning samt åtgärder vid brister är
tillräckligt ändamålsenliga. Beslut ska årligen fattas om internkontrollplan baserad på en
bedömning av risker knutna till regionens övergripande målbild. Nämnden ska kontinuerligt
följa upp sin verksamhet.

FOKUS FÖR 2019
Under 2019 ska nämnden arbeta mot sitt mål samt Region Värmlands perspektivmål inom
nämndens ansvarsområde. I det följande beskrivs ytterligare fokusområden för 2019. Av
mätplanen, se bilaga Mätplan, framgår de indikatorer som nämnden ska följa upp under
2019. Indikatorerna utgör ett av underlagen för nämndens bedömning av måluppfyllelsen.
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Utifrån uppdraget kommer kompetenscentrum under 2019 att särskilt arbeta med följande
områden:


Samordning
inom nätverket för hjälpmedelsfrågor där representanter från olika vårdgivare med
kompetens inom hjälpmedelsområdet samlas för att följa hjälpmedelsutvecklingen. Syftet
är att åstadkomma en samsyn kring hjälpmedelsförsörjningen i Värmland.



Kompetensutveckling
Genomföra förskrivarutbildning.



Upphandling
i samverkan inom 7-klövern (mellansvenska sjukvårdsområdet). Syftet är att
åstadkomma en bra och kostnadseffektiv hjälpmedelsutveckling i Värmland. Under 2019
kommer Värmland vara värdlän för en upphandling av eldrivna rullstolar.



Inköp, lager och logistik
Hjälpmedel inom hjälpmedelsnämndens ansvarsområde köps in via Kompetenscentrum.
Frekventa varor lagerhålls för att kunna korta leveranstiden till kommun och region. Från
Kompetenscentrum sker sedan samordnad utleverans av hjälpmedel till kommunerna
och olika delar av Region Värmland, kommunerna får i regel leverans 1-2 gånger per
vecka för att underlätta logistik och skapa tydlighet. Under 2019 beräknas ett nytt och
uppdaterat beställnings- och förskrivningssystem tas i drift.



Teknisk beredskap
Hjälpmedelsnämnden i Värmland har beslutat att det ska finnas teknisk beredskap på
helger för de hjälpmedel som ingår i nämndens ansvarsområde. Beredskapen är till för
att lösa akuta nödsituationer som beror på fel på ett hjälpmedel.

UPPDRAG TILL REGIONSTYRELSEN
Nämndens uppdrag till regionstyrelsen är att genomföra verksamheten under 2019 enligt
nämndplanen. Genom att godkänna uppdraget ansvarar regionstyrelsen mot
hjälpmedelsnämnden för att verksamheten genomförs i enlighet med planen.
Nämndens uppdrag till regionstyrelsen för genomförandet avser följande:






Styrelsens förvaltning ska bedriva verksamheten som nämnden svarar för i enlighet med
nämndplanen och budget.
Styrelsens förvaltning ska bereda nämndens ärenden.
Styrelsens förvaltning ska biträda nämnden att ta fram de uppgifter nämnden efterfrågar
och som erfordras för nämndens uppdrag.
Styrelsens förvaltning ska följa upp den verksamhet som nämnden genomför för
nämndens räkning och rapportera till nämnden i enlighet med uppföljningsplan.
Styrelsens förvaltning ska vidta de åtgärder som nämnden uppdrar till regionstyrelsen
under förutsättning att nämnden finansierar åtgärderna.

BUDGET
Nämndens budget omfattar den nettokostnadsram som nämnden disponerar utifrån
fullmäktiges beslut. I begreppet nettokostnader ingår verksamhetens intäkter och kostnader,
med undantag för de finansiella kostnaderna. Nettokostnadsramen inom Region Värmland
uppgår till 2 327 tkr.
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Den totala bruttokostnaden i 2019 års budget för hjälpmedelsnämnden 6 886 tkr. Det
inkluderar även administrativa kostnader för nämndens sekretariat på 186 tkr. Den totala
bruttokostnaden fördelas på 50 % för regionen och 50 % för kommunerna. Fördelningen
mellan kommunerna görs enligt samverkansavtalet utifrån antalet innevånare 80 år och
äldre.
Eventuella budgetväxlingar, som är överenskomna gällande uppdrag och resurs/budget
mellan nämnder, beslutas i regionstyrelsen. Beslut om förändring innebär justerad ram.

UPPFÖLJNINGSPLAN
Två gånger per år (via en årsredovisning respektive en delårsrapport) ska nämnden redovisa
till regionfullmäktige hur den har fullgjort de uppdrag som regionfullmäktige har lämnat till den
i reglemente och regionplan. Redovisningen följer regionfullmäktiges mätplan. I
årsredovisningen sker även separat uppföljning av tillkommande uppdrag. Regionstyrelsen
har ansvar för att samordna de övriga nämndernas redovisningar inför beslut i
regionfullmäktige.
Nämndens mätplan visar ett urval indikatorer som ska följas upp för respektive mål och med
vilken frekvens uppföljningen ska göras. Indikatornivån är ett underlag för bedömning av
måluppfyllelsen för respektive indikator. Nämnden ska utifrån indikatorerna redovisa sin
bedömning av måluppfyllelse till styrelsen som underlag för rapporteringen till fullmäktige.
Mätplanen ingår i nämndplanen som en bilaga.
Enligt kommunallagen (2017:725) 6 kap 6§ ansvarar nämnderna för att det finns en tillräcklig
intern kontroll inom sina respektive ansvarsområden. Internkontrollen innebär att på en rimlig
nivå säkerställa måluppfyllelse.
Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en tillräcklig intern
kontroll inom organisationen. I detta ligger ett ansvar för att ett internt kontrollsystem finns
inom Region Värmland och att detta utvecklas utifrån organisationens kontrollbehov.
Regionstyrelsen fastställer årligen en intern kontrollplan som innehåller regionövergripande
kontrollmoment.
Styrelsen och övriga nämnder ska utifrån egen riskbedömning besluta om egna
kontrollmoment vid sidan av den regionövergripande kontrollplanen. Nämnden ska vid behov
initiera åtgärder som följd av resultaten av såväl regionövergripande som egna
kontrollmoment.
Uppsiktsplikt
Regionstyrelsens uppsiktsplikt säkerställs genom att regionstyrelsen har möten med
företrädare för respektive nämnd och andra organisationer samt tar del av protokoll,
verksamhetsplaner och årsredovisningar från de verksamheter som regionstyrelsen har
uppsiktsplikt över. För Region Värmlands nämnder säkerställs dessutom uppsiktsplikten
genom rapportering till regionstyrelsen.
Nämnden ska till respektive huvudmans fullmäktige tertialvis skriftligen rapportera hur
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är.
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BILAGOR
Mätplan – se separat bilaga
Organisation
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