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Sid 1 

OKTOBER 2021 

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

Samarbetsorganisationen 
Möte med Hjälpmedelsforum hösten 2021 

Höstens möte är planerat till förmiddagen den 2 december, så boka gärna in denna dag 

redan nu. Den förfrågan om mötesform som skickades ut efter förra mötet visade att 66 % av 

de som svarade föredrar digitalt möte, så inbjudan och länk till ett Teams-möte kommer att 

skickas ut cirka en månad innan mötet. Ni kommer också denna gång att ha möjlighet till 

gruppdiskussioner i det digitala rummet. 

 

Tjänsterna 
Skada utöver normal förslitning/onormalt slitage  

(Avhjälpande underhåll) 

Beredningsgrupp Avtal & Överenskommelse har fastställt uppdaterade rutiner som förtydligar 

roller och process för skada utöver normal förslitning/onormalt slitage. Information om rutin 

samt stödmaterial finns under rubriken Avhjälpande underhåll i guiderna till Samarbetsavtalet 

respektive överenskommelsen för hjälpmedel vid medicinsk behandling. 

 

Utbildning 

(Expertstöd och konsultation) 

Nu i höst är platsbundna utbildningar i Hjälpmedelscentralens regi igång igen, vilket är 
fantastiskt roligt! Vårens utbildningar 2022 kommer att annonseras med normalt antal 
deltagare, anmälningar öppnar under december. Hjälp till att sprida information om 
utbildningstillfällen till målgruppen. Hjälpmedelscentralens satsningar på utbildning digitalt 
fortsätter. Bland annat kommer en helt digital utbildning kring tid- och planeringshjälpmedel 
öppna i november. 
 

Följande är aktuellt:  

• Under oktober lanseras en nygjord utbildning i Specialanpassning. Den genomförs 

lärarlett, helt på distans och med 40 tillgängliga platser i höst. Relativt få har anmält sig 

så det finns lediga platser på alla annonserade tillfällen. 

• Det finns en nygjord utbildning Elrullstolar. Den har en digital förberedande del som 

förskrivaren gör på egen hand, därefter en platsbunden del för att hantera produkterna, 

därmed reducerad till en halv dag platsbundet, vilket sparar förskrivarnas tid. 
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Utbildningstillfällena på två orter (Borås/Uddevalla) har tyvärr fått ställas in på grund av 

för få anmälda. Vi hoppas kunna nå ut bättre med kvarvarande tillfällen 20 okt (Mölndal) 

och 17 nov (Skövde). Platser finns kvar på båda. 

• Flera utbildningar har fullsatta tillfällen på vissa orter, såsom Antidecubitusmadrasser, 

Allroundrullstolar, Gång- och träning vuxna, Lyftar och lyftselar och även en ny utbildning 

kring hjälpmedel för Manuell överflyttning och vändning har visat sig efterfrågad. Där det 

går öppnas det upp för några fler platser i höst. För de flesta utbildningar finns platser 

kvar att anmäla sig till, på någon av orterna. 

 

Några förskrivare har haft svårt att komma igång i VGR:s Lärmiljö, till exempel att få konto 

och kunna anmäla sig. Information och stöd finns på Hjälpmedelscentralens hemsida. 

Funktionsbrevlådan rns.hmc.utbildning@vgregion.se  är bemannad och återkopplar snabbt 

med stöd. På det stora hela har övergången till en ny Lärmiljö och utbildningskatalog 

fungerat väldigt bra. 

 

Utvärdering av bokningssätt konsultation 

(Expertstöd och konsultation) 

Från och med 1 oktober 2020 har bokning av hjälpmedelskonsultation skett på ett enhetligt 

sätt på samtliga Hjälpmedelscentraler. För att utvärdera hur väl detta fungerar genomförde 

Hjälpmedelscentralen en enkätundersökning under april/maj 2021. Enkäten skickades ut till 

492 förskrivare och 51% av dessa svarade. Resultatet visade att övervägande delen av de 

svarande upplever att nuvarande bokningssätt fungerar bra och att det bokade 

förväntningssamtalet ökar kvaliteten på utprovningstillfället. 134 personer valde att lämna 

kommentarer i enkäten och dessa handlar främst om att förskrivarna i många fall upplever att 

processen från lagd arbetsorder till utprovning har förlängts samt att både 

konsultationsunderlag och förväntningssamtal innebär onödigt dubbelarbete. 

 

Hjälpmedelscentralen har startat en intern arbetsgrupp som arbetar med att utveckla 

bokningssättet ytterligare utifrån inkomna enkätsvar. Inom kort kommer även en arbetsgrupp 

startas med så väl förskrivarerepresentanter som representanter från Hjälpmedelscentralen 

där vi gemensamt kommer titta på hur vi kan få bokningssättet att fungera ännu bättre för 

alla parter. 

 

Hämtorder 

(Leverans/hämtning av förskrivna hjälpmedel) 

Hjälpmedelscentralen har fått signaler om att det varit otydligt för vårdgivarna hur korrekt 

hämtorderorsak anges vid registrering av hämtorder. För att förtydliga var hämtning av 

hjälpmedel ska ske, byter ”Hämtorderorsak” benämning till ”Hämtplats/Åtgärd”, då man 

registrerar en hämtorder. I samband med denna förändring, förändras även de val man kan 

göra av ”Hämtplats/Åtgärd”: 

• Buffertförråd (Har förrådsnummer i webSesam) 

• Patientens privatadress 

• Äldreboende eller annat omsorgsboende – Nytt val 

• Förskrivares arbetsplats/enhet (Ej buffertförråd) – Nytt val 
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• Dödsbo, patientens privatadress 

• Avregistrering av tillbehör 

• Avregistrering av reservdel 

• Avregistrering av inställning 

Ovanstående förändringar genomförs 2021-12-01. 

 

Det har även inkommit synpunkter på att det varit svårt att förstå när en hämtorder ska 

skrivas ut av vårdgivaren eller ej. Utskrift av hämtorder ska göras av vårdgivaren när 

”Hämtplats/åtgärd” är i Buffertförråd (Har förrådsnummer i webSesam). Den utskrivna 

hämtordern ska läggas på avsedd plats i förrådet eller fästas på hjälpmedel som ska hämtas 

av Hjälpmedelscentralen. Vid hämtning på övriga ”Hämtplatser/Åtgärder” ansvarar 

Hjälpmedelscentralen för utskrift av hämtorder. 

 

Den utskrivna hämtordern används av Hjälpmedelscentralen som körorder till en hämtadress 

och för att säkerställa att rätt hjälpmedel hämtas på hämtplatsen. I nuläget finns inte 

systemstöd för att helt slopa utskrifter av hämtorder. Genom att endast 1 part skriver ut 

hämtorder (antingen vårdgivare vid hämtning i buffertförråd eller Hjälpmedelscentralen vid 

övriga hämtningar) så har vi kunnat spara ca 150 000 A4 utskrifter på ett år. 

 

Tänk på att ni som vårdgivare själva kan avregistrera tillbehör, inställningar och reservdelar 

som felaktigt är registrerade på patienten i webSesam. Detta är ett snabbare och enklare sätt 

att få hjälpmedel avregistrerade jämfört med att lägga en felrapport om ”Tillbakalämnat, men 

ej avregistrerat”.  

 

Sortiment 

Digital visning av nytt sortiment inom produktområdena ramper (från 2021-11-01) och 

drivaggregat finns nu på Hjälpmedelscentralens webbsida. Leverantörerna visar där 

informationsblad, broschyrer och informationsfilmer. 

>> Länk till visningen på Hjälpmedelscentralens webbplats. 

 

Aktuellt från Hjälpmedelscentralen 
Miljö 
Sedan sommaren 2021 sker alla tunga lastbilstransporter av hjälpmedel med fossilfria 

bränslen. Turbilar i Borås- och Göteborgsområdet samt trafik som sker mellan 

Hjälpmedelscentralerna nattetid drivs med gas. Turbilar i Skövde- och Uddevallaområdet 

drivs med HVO100. 

 

Hjälpmedelscentralen arbetar aktivt med att höja andelen fossilfritt bränsle i samtliga fordon 

och avsikten inför kommande år är att höja andelen eldrivna fordon. Genom att aktivt välja 

miljövänligare bränslen har vi kunnat reducera koldioxidutsläppen från våra transporter med 

ca 40% jämfört med föregående år. Andelen fossilfritt bränsle har ökat från 48% till 73% 

mellan 2020-2021. 
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Information gällande problem med leveranser 

På grund av läget i världen så påverkas Västra Götalandsregionen och därmed även 

Hjälpmedelscentralen av olika grader av leveransproblem inom vissa produktområden. 

Dessa förseningar ligger trots hårt arbete och gemensamma ansträngningar utanför vår 

kontroll. Pandemin har lett till både material-, produktions- och komponentbrist. Det finns 

även ett stort problem med frakter som till exempel containerbrist, som gemensamt får stora 

konsekvenser världen över.  

Hjälpmedelscentralen arbetar ständigt med att hålla en nära kontakt med leverantörer för att 

få leveranser så snabbt det bara går. Genom att öka rekonditionering och även i vissa fall 

sänka kraven gällande det estetiska försöker vi möta de behov som finns.  

Självklart kommer vi aldrig att låta patientsäkerheten påverkas!  

Trots detta har vi just nu och sedan en tid tillbaka svårt att möta upp behovet av hjälpmedel 

inom ett fåtal områden. Informationen på Hjälpmedelscentralens webbplats uppdateras 

ständigt om aktuella leveransstörningar och även på artikelnivå i webSesam.  

Kvalitetsuppföljning 
>> Länk till Hjälpmedelscentralens kvalitetsuppföljning kvartal 2, Samarbetsavtal 

>> Länk till Hjälpmedelscentralens kvalitetsuppföljning kvartal 2, 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 
 
Projekt gällande välfärdsteknik i samverkan 

Det pågår ett projekt i samverkan mellan VGR och kommunerna i Västra Götaland. Mer 

information finns på www.vardsamverkan.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. Beroende på webbläsare kan du behöva en RSS-läsare. 
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