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MARS 2021 

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

Samarbetsorganisationen 
Möte med Hjälpmedelsforum våren 2021 

Vårens digitala möte är planerat till den 27 maj, så boka gärna in denna dag redan nu. 

Förhoppningsvis kommer vi då även att ha möjlighet till gruppdiskussioner i det digitala 

rummet. Inbjudan och länk till mötet skickas ut cirka en månad i förväg. 

 

Tjänsterna 
Avhjälpande underhåll/skada utöver normal förslitning (onormalt slitage) 

Hjälpmedelscentralen har uppmärksammat att det är mycket skador framför allt på Panthera 

rullstolar (S3). Skadorna är oftast på ramens framsida (knät) och bedöms uppstå då 

brukaren, i samband med  i/urlastning i bil, släpper ner ramen mot marken eller drar ramen i 

asfalt eller grus. Vi vill därför uppmärksamma på vikten av att förskrivaren instruerar och låter 

brukaren träna på ett lämpligt tillvägagångssätt för i-/ och urlastning för att om möjligt undvika 

dessa skador som ofta leder till att stolen skrotas. 

 

Hantering av medicinteknisk avvikelse 

Beredningsgrupp Avtal & Överenskommelse har fattat beslut om en reviderad rutin för att 

säkerställa att hjälpmedel som varit involverad i en medicinteknisk avvikelse, som anmälts till 

tillverkaren/leverantören och Läkemedelsverket, inte av misstag rekonditioneras eller 

kasseras av Hjälpmedelscentralen. Från 2021-02-01 gäller därför ett nytt tillvägagångssätt 

vid inskickande av hjälpmedel till Hjälpmedelscentralen i samband med medicintekniska 

avvikelse. Detta finns beskrivet på Hjälpmedelscentralens hemsida. 

>> Länk till rutinen på Hjälpmedelscentralens hemsida 

 

Sortiment 

Utifrån beslut av beredningsgrupp Handbok & Sortiment har produktanvisning 043306 

Hjälpmedel för trycksårsprevention vid liggande uppdaterats för att möjliggöra förskrivning av 

produkter för punktavlastning. Än så länge har hälavlastare tillförts det förskrivningsbara 

sortimentet vilket varit möjligt då produkterna redan är upphandlade för slutenvården inom 

Västra Götalandsregionen.  

mailto:samordning.hjalpmedel@vgregion.se
https://regionservice.vgregion.se/hjalpmedel/vardgivare/vara-tjanster/avvikelser/medicinteknisk-avvikelse/
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Rapportering av avvikelser, fel och förkommet hjälpmedel 

Kostnader för förkommet hjälpmedel, registrerat på patient, debiteras inte en enskild 

vårdgivare utan restvärdet fördelas solidariskt genom att inkluderas i kalkylmodellen. Statistik 

över förkomna hjälpmedel följs succesivt och redovisas årligen. 

>> Länk till statistik över förkomna hjälpmedel 2019 och 2020 

 

Aktuellt från Hjälpmedelscentralen 
Årsrapport 2020 
>> Länk till en kortversion av Hjälpmedelscentralens årsrapport 
 
Miljö 
Transporter: Under våren 2021 fasar Hjälpmedelscentralens upphandlade 

samarbetspartners in sina nya, miljövänligare tunga lastbilar för transporter av hjälpmedel 

till/från vårdenheter och patienter i Västra Götaland. Efter sommaren räknar 

Hjälpmedelscentralen med att alla tunga lastbilstransporter av hjälpmedel kommer att ske 

med fossilfria bränslen. Förändringen av bränsletyper är ett stort kliv mot att uppnå Västra 

Götalandsregionens mål om att alla transporter ska vara fossilfria år 2030. 

Emballage: Under början av 2021 har nonwoven-påsar börjat användas för att utleverera 

hjälpmedel. De ska inte användas för returer eller redan använda hjälpmedel. För att 

systemet ska fungera är det viktigt att kassarna återlämnas enligt den instruktion som finns i 

alla buffertförråd. Använda påsar ska inte återlämnas tillsammans med returgods. 

Förändringen innebär att inköpen av pappers- och plastemballage kan minskas, samt att vi 

får ett mer kostnadseffektivt emballage! 

Pappersförbrukning: I februari infördes nya hämtorderorsaker i webSesam; Hämtning i 

buffertförråd (patientbehov upphört) samt Hämtning privat/boende (patientbehov upphört). 

Anledningen till förändringen är att Hjälpmedelscentralen vill undvika att skriva ut hämtorder 

för hämtning i buffertförråd, dit turbilen ändå åker varje vecka. Hämtordern fungerar som en 

körorder och behöver av den anledningen även i fortsättningen skrivas ut för hämtning på 

privata adresser/boende. Valet ”Hämtning i buffertförråd (patientbehov upphört) avser 

hämtning av hjälpmedel som är förskrivna på patient och återlämnas i buffertförrådets lokal 

och avser alltså inte hämtning av lagerhållna hjälpmedel. Då ska istället Hjälpmedels-

centralens kundtjänst kontaktas. Med ovanstående förändring beräknas minst 150 000 A4 

papper kunna besparas varje år! 

Bokning av konsultation 
Enligt det bokningssätt som gäller sedan oktober 2020 erbjuds förskrivare en tid för 

förväntningssamtal via mejl. Förväntningssamtalet erbjuds ca sju dagar framåt i tiden för att 

förskrivare ska få möjlighet att hinna bekräfta bokningen. Enligt överenskommelse ska 

förskrivare ha fem dagar på sig att bekräfta. Flera förskrivare har framfört önskemål om en 

tidigare tid för förväntningssamtalet. Det kan finnas möjlighet att få en tidigare tid än vad som 

erbjudits via mejl. För att undersöka möjligheten till en tidigare tid kontaktas assistent på 

respektive Hjälpmedelscentral på telefonnummer som finns i mejlet.  

 

mailto:samordning.hjalpmedel@vgregion.se
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Utbildning 
Ny lärportal öppen för förskrivare: Västra Götalandsregionen (VGR) har bytt digital lärmiljö 

från Lärplattformen Ping Pong till Lärportalen Totara. Det används för alla utbildningar som 

vänder sig till VGR:s anställda och samverkansparter. Hjälpmedelscentralen har säkerställt 

att alla förskrivare erbjuds ett eget konto i Lärportalen oavsett arbetsgivare. Alla förskrivare 

kan därmed genomföra digitala utbildningar och anmäla sig till utbildningstillfällen som 

annonseras i VGR:s utbudskatalog, som finns i Lärportalen. Hjälpmedelscentralen fortsätter 

en tid framåt att även presentera utbildningar och länkar i utbudskatalogen på sin hemsida. 

För inloggningsinformation till Lärportalen hänvisas till Hjälpmedelscentralens hemsida. 

Alla vårdgivare kan erbjudas återkoppling på pågående lärande, individuellt eller 

målgruppsvis, när man deltar via systemet i Hjälpmedelscentralens regi.  

Ett intensivt arbete pågår för att öka antalet utbildningar och det digitala utbudet. Till exempel 

blir utbildning i Specialanpassning till en lärarledd digital aktivitet framåt för att öka 

tillgängligheten, minska miljöbelastning och kostnader. Men även platsbundna utbildningar 

finns förstås kvar framåt då lärandet ofta kräver att vi träffas på plats och hanterar 

produkterna praktiskt tillsammans. 

Under sen vår och försommar kommer Hjälpmedelscentralen att erbjuda ett antal helt 

nyproducerade lärarledda digitala seminarier. Information om dem hittar du snart på 

Hjälpmedelscentralens hemsida och i Lärportalen. Anmälningar kommer kunna tas emot från 

slutet på mars via Lärportalen. Seminarierna planeras bli ca 2 - 3 timmar/tillfälle och inom 

samma områden som ordinarie platsbundna utbildningar, men med mer avgränsat innehåll 

som fungerar i formatet. Planerade områden är TENS, komfortrullstol, kommunikation, 

antidecubitusmadrasser, hygienselar, tippbrädor. Omställningen görs eftersom platsbundna 

utbildningar inte får genomföras i nuläget. För deltagaren krävs att man kan närvara med ljud 

och i de flesta fall ha kamera på. 

Finns behov av skräddarsydd utbildning har Hjälpmedelscentralen möjlighet att arrangera 

och erbjuda uppdragsutbildning. Nu i covid-tider är det stora begränsningar med att erbjuda 

fysiska utbildningar, men det finns många idéer kring digitala lösningar. Frågor, bokningar 

och önskemål  skickar du in till rns.hmc.utbildning@vgregion.se  

 

Kvalitetsuppföljning 
>> Länk till Hjälpmedelscentralens kvalitetsuppföljning kvartal 4, Samarbetsavtal 

>> Länk till Hjälpmedelscentralens kvalitetsuppföljning kvartal 4, HjMB 
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Förändringar i Handbok för förskrivning av personliga 
hjälpmedel 
 

Riktlinjer 

Lånevillkoren är uppdaterade, bland annat förtydligat att det inte är tillåtet att kombinera 

egenköpta och förskrivna hjälpmedel. Lånevillkoren finns förutom på svenska översatta till 

sex olika språk samt teckenspråk. Alla versionerna finns i blocket Blanketter i handboken på 

Handbokens förstasida på Vårdgivarwebben. 

 

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

Produktanvisningar 

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

 

 

 

Omvärldsbevakning 
Webbutbildning om Samverkansregler för hälso- och sjukvård och industri 

Nu finns en webbaserad utbildning om samverkansreglerna för hälso- och sjukvård och 

industrin framtagen av SKR.  

>> Länk till utbildningen: Samverkansregler – trygg samverkan med life science-branschen 

 
>> Länk till information om överenskommelsen samt den regionala Compliance officer-
funktionen på Vårdgivarwebben. 
 
Vi tipsar också om VGRs utbildning Oegentligheter: mutor, jäv och andra intressekonflikter  

>> Länk till Utbudskatalog (vgregion.se) 

 
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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