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JUNI 2021 

Samarbetsavtal gällande försörjning av personliga 
hjälpmedel samt överenskommelse gällande hjälpmedel 
vid medicinsk behandling 
 

Samarbetsorganisationen 
Ändring av uppgifter om representanter i Hjälpmedelsforum 

Formuläret för anmälan om ändring av representant till Hjälpmedelsforum har flyttats till 

sidan för Hjälpmedelsforum på vårdgivarewebben. 

>> Länk till formulär för ändring av representant till Hjälpmedelsforum 

 

Tjänsterna 
Inloggning till Crystal Reports 

Eftersom tidigare gruppinloggning inte är förenligt med GDPR har de ersatts av personliga 

konton. Rutiner för personliga konton framgår på sidan om Crystal Reports på 

vårdgivarwebben. 

>> Länk till information på Vårdgivarwebben 

 

Problematik kring makulerade hämtordrar 

Antalet makulerade hämtordrar har ökat. Behovet av att makulera uppstår bland annat på 

grund av att det saknas uppgifter om hämtplats eller kontaktperson. Det är därför viktigt att 

säkerställa att alla tänker på vikten av tydlig information.  

 

Skrivning om leverantörskontakter på vårdgivarwebben 

Det förekommer att hjälpmedelsfirmor tar direktkontakt med förskrivande enheter för att 

komma och visa sina produkter. Detta är inte förenligt med Samarbetsavtalet eller 

Överenskommelsen HjMB eftersom Hjälpmedelscentralen har till uppgift att visa produkter i 

sortiment samt hålla utbildningar om dessa. Beredningsgrupp Avtal & Överenskommelse har 

beslutat om ett förtydligande i de båda guiderna. Om leverantör tar direktkontakt med 

förskrivare så ska de hänvisas till Hjälpmedelscentralen. Externt annonserade 

utställningar/mässor berörs inte. 

 

Ny utbildning om kompression för underben 

Beredningsgrupp Avtal & Överenskommelse har ställt sig bakom Hjälpmedelscentralens 

förslag att en halv dags utbildning gällande kompression för underben ska ingå i basutbudet. 

Utbildningen syftar till att skapa en större trygghet för förskrivaren i bedömningen av 
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patientens behov och i valet av lämplig produkt inom medicinsk kompression. Utbildningen 

omfattar måttagning, materialval och beställning i webSesam. Utbildningen är på 

grundläggande nivå och den primära målgruppen är distriktssjuksköterskor/sjuksköterskor. 

Preliminär start är höst/vinter 2022. 

 

WebSesam 
Vi vill påminna om att det finns ett nyhetsflöde för webSesam på vårdgivarwebben. 

Uppmärksamma särskilt den senaste nyheten om automatisk ifyllnad av fält. 

>> Länk till sidan om webSesam med nyhetsflödet 

>> Länk till information om automatisk ifyllning av fält i webSesam 

 

Aktuellt från Hjälpmedelscentralen 
Visning av nytt sortiment med start v.40 
Det är dags för visning av nytt upphandlat sortiment som även denna gång sker digitalt. De 

produktområden som kommer visas är ramper och drivaggregat. Som deltagare möts man 

av en digital mässhall på Hjälpmedelscentralens hemsida där varje leverantör har sin egen 

monter. Leverantörerna kommer att visa sina produkter genom informationsblad, broschyrer 

och informationsfilmer. Det går att välja tillfälle när det passar att besöka mässan som 

öppnar 4 oktober. Vi hoppas på fina och givande visningar i digital form! Mer info kommer på 

hjälpmedelscentralens hemsida. 

>> Länk till informationsblad 

Utvärdering av bokningssätt 

Hjälpmedelscentralen genomförde vid månadsskiftet april/maj en utvärdering av det 

bokningssätt av konsultationer som infördes 1 oktober 2020. Detta gjordes via en enkät som 

skickades ut till 482 förskrivare i Västra Götaland och av dessa svarade 246 st, dvs 51%. 

Just nu sammanställs och analyseras svaren vilket kommer att presenteras för 

beredningsgrupp Avtal & Överenskommelse efter sommaren. Hjälpmedelscentralen vill rikta 

ett stort tack till er som tog er tid att svara på frågorna och som även bidragit med värdefulla 

kommentarer. Arbetet med att utveckla och förbättra bokningssättet kommer fortsätta i dialog 

med en utsedd arbetsgrupp med vårdgivarrepresentanter. 

Utbildningar 

Hjälpmedelscentralen har under våren producerat och erbjudit utbildning i digital form vid tio 

tillfällen med utbildarledda digitala seminarier. Till hösten planeras för att även fysiska 

utbildningar äntligen kommer att kunna genomföras. Anmälan till höstens utbildningar är nu 

öppen och sker i Västra Götalandsregionens nya lärmiljö, Lärportalen.  

>> Länk till Hjälpmedelscentralens sida om utbildningar  

I utbudet hittar du bland mycket annat spännande nyheter, exempelvis utbildningen: Manuell 

överflyttning och vändning samt förhöjningsklossar. Missa inte heller omändrad utbildning 

kring specialanpassning, som framåt kommer genomföras digitalt. En mycket stor majoritet 

av förskrivare upplever att de har nytta av att de deltagit på Hjälpmedelscentralens 

utbildningar. Sprid gärna informationsbladet nedan. 

>> Länk till informationsblad om Hjälpmedelscentralens utbildningar 
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Kvalitetsuppföljning 
>> Länk till Hjälpmedelscentralens kvalitetsuppföljning kvartal 1 2021, Samarbetsavtal 

 

>> Länk till Hjälpmedelscentralens kvalitetsuppföljning kvartal 1 2021, HjMB 

 

Förändringar i Handbok för förskrivning av personliga 
hjälpmedel 
 

Riktlinjer 

Förändringar gällande riktlinjer finns beskrivna i ändringslogg. 
>> Länk till Ändringslogg 
 

Produktanvisningar 

Förändringar gällande produktanvisningar finns beskrivna i ändringslogg.  
>> Länk till Ändringslogg 

 

 

 

Omvärldsbevakning 
 
Prenumerera på nyheter 

RSS (Really Simple Syndication) är ett sätt att göra nyheter, bloggar och annat innehåll 

tillgängligt för prenumeranter. Bland annat kan man prenumerera på de nyheter som 

publiceras om Samarbetsavtalet, Överenskommelsen, webSesam, Handboken samt 

Hjälpmedelscentralen, genom RSS. 

>> Länk till information om hur man lägger upp en RSS-feed till Outlook i Internet Explorer 
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