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Landstingsstyrelsen

Hjälpmedelscentral – organisatorisk hemvist
Bakgrund
I avtal med kommunerna i Jönköpings län om överföring av ansvar för hälso- och
sjukvård i ordinärt boende har reglerats det gemensamma ansvaret för
hjälpmedelscentralen.
Detta gemensamma ansvar har konkretiserats i ett särskilt avtal om samverkan
kring hjälpmedelsfrågor. I avtalet regleras hur verksamheten ska styras och hur
den ska finansieras samt hur årliga ekonomiska resultat ska regleras.
Då verksamheten är en gemensam angelägenhet för Landstinget och kommunerna
måste höga krav ställas på kostnadsavgränsning och transparens. Från kommunalt
håll har framförts tveksamhet kring att hjälpmedelscentralen är inordnad i en så
stor enhet som Jönköpings sjukvårdsområde.

Organisatorisk förändring.
Genom beslut i landstingsstyrelsen 2013-06-11 har från och med 2013-09-01 en
ny förvaltning Verksamhetsstöd och service bildats. Förvaltningen omfattar för
närvarande


inköps- och förrådsverksamhet



läkemedelsförsörjning



kundcenter med sjukvårdsrådgivning 1177



telefoni

Då hjälpmedelsförsörjning har stora likheter med varu- och tjänsteförsörjning är det
lämpligt att hjälpmedelscentralen organisatoriskt inordnas i förvaltningen
Verksamhetsstöd och service.

Förvaltningen för verksamhetsstöd och service har bildats som ett led i behov av
en renodling av Landstingets kanslis uppgifter som omfattat såväl beredning till
politisk ledning, strategiska frågor, verksamhetsledning och stöd som
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landstingsgemensam service som t ex förrådsverksamhet. Detta arbete pågår och inför
2014 kommer att prövas om att ytterligare uppgifter inom området service och
verksamhetsstöd kan föras till förvaltningen Verksamhetsstöd och service.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att från och med 2014-01-01 organisera Hjälpmedelscentralen inom förvaltningen
Verksamhet och service.

LANDSTINGETS KANSLI

Agneta Jansmyr
Landstingsdirektör

Stefan Schoultz
Ekonomidirektör

2013-10-03
Förvaltningsnamn

Hjälpmedelscentralens byte av
förvaltningstillhörighet
Bakgrund
En ny förvaltning för verksamhetsstöd och service bildades 2013-09-01 där
länsövergripande verksamheter inom dessa områden kommer att samlas.
Sedan årsskiftet 2013 svarar kommunerna för cirka 80% av hjälpmedelscentralens
verksamhet varför en överflyttning av verksamheten från Länssjukhuset Ryhov
till den nya förvaltningen för verksamhetsstöd och service föreslås från och med
2014-01-01.
Samtliga medarbetare inom HMC berörs.
Information har skett till Ryhovs samverkansgrupp 19 augusti 2013 och på
arbetsplatsträff 9 september 2013. HMC:s styrgrupp informerades
11 september 2013.
Riskbedömning
Riskbedömning har gjorts inför ändring i verksamheten enligt bilaga 1.

Bilaga 1

PROTOKOLL
UTDRAG

Planeringsdelegationen §§ 150-161
Tid:

2013-11-05 09:00-11:25

Plats:

Landstingets kansli, sal A

Hjälpmedelscentral – organisatorisk hemvist
§ 156
Föreligger förslag till ny organisatorisk hemvist för
Dnr
LJ2013 Hjälpmedelscentralen.
/1508
Beslut
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att från och med 2014-01-01 organisera
Hjälpmedelscentralen inom förvaltningen Verksamhetsstöd
och service.
Utdrag: Landstingsstyrelsen
Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Håkan Jansson

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist

