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MARS 2022 

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

Samarbetsorganisationen 
Hjälpmedelsforums dialogmöte våren 2022 

Vårens möte är planerat till förmiddagen den 19 maj, så boka gärna in denna dag redan nu. 

Tanken var att vi skulle kunna träffas fysiskt, men tyvärr finns det ingen tillräckligt stor lokal 

tillgänglig centralt i Göteborg. Mötet blir därför även denna gång i digital form. Inbjudan och 

länk till mötet skickas ut till alla representanter cirka en månad innan mötet och 

dagordningen kommer 2 veckor innan mötet.  

 

Förslag på teman att diskutera kan skickas till 

samordning.hjalpmedel@vgregion.se före den 11 april. 

>> Länk till Hjälpmedelsforum på Vårdgivarwebben 

 

Tjänsterna 
Gemensamt arbete för ökad leveranssäkerhet 

(Leverans/hämtning av förskrivna hjälpmedel) 

Beredningsgrupp Avtal & Överenskommelse har diskuterat hur Hjälpmedelscentralen och 

vårdgivarna tillsammans kan förbättra leveranssäkerheten av hjälpmedel. En orsak till 

felleverans är att förskrivare angett fel leveransadress. Så länge som det inte finns en 

funktion i webSesam som uppmärksammar förskrivare på ”avvikande leveransadress” måste 

förskrivaren komma ihåg att uppdatera sina egna och patientens kontaktuppgifter, tex att 

ange rätt telefonnummer till patienten.  

 

Det är också viktigt att skriva felrapporter när produkter levereras fel, inte levereras eller när 

för många produkter levereras. Felrapporterna används som underlag i 

Hjälpmedelscentralens förbättringsarbete.  

 

Tips på åtgärder för vårdgivare kan vara att under en begränsad tidsperiod ha extra fokus på 

leveransadress, kontaktuppgifter och felrapporter vid felleveranser till buffertförråd. 

 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/hjalpmedel-och-lakemedelsnara-produkter/hjalpmedelsforum/
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Utvärdering av rutiner och arbetssätt vid skada utöver normal förslitning/onormalt 

slitage 

(Avhjälpande underhåll) 

Under våren kommer en utvärdering göras av de rutiner vid onormalt slitage som startade 

den 1 oktober 2021. Enkäter kommer att skickas ut till personal hos vårdgivare och på 

Hjälpmedelscentralen som varit involverade i ett eller flera ärenden. Beredningsgrupp Avtal & 

Överenskommelse kommer därefter att hantera resultatet inklusive de förbättringsförslag 

som lämnats i enkäten.  

>> Länk till processbeskrivning vid onormalt slitage 

 

Visningsdagar av nytt upphandlat sortiment vecka 19 2022 

(Sortiment) 

Visningarna kommer att hållas på Hjälpmedelscentralen på följande orter: 

Borås Måndag 9 maj 

Skövde Tisdag 10 maj 

Uddevalla Onsdag 11 maj 

Mölndal Torsdag 12 maj 

 

Produkter som kommer visas är inom områdena: 

▪ 043306 Hjälpmedel för trycksårsprevention (madrasser, hälavlastare, övriga avlastare) 

▪ 090706 Positioneringskuddar, positioneringsdynor och positioneringssystem 

▪ 093304 Badbrädor 

▪ 093305 Badsitsar 

▪ 093307 Duschstolar 

▪ 093312 Badsitsar, duschbord och skötbord (duschvagnar och skötbord) 

>> Länk till visningsdagar vecka 19 - Leverantör av Hjälpmedel i Västra Götalandsregionen ( 

 

På Hjälpmedelscentralens hemsida finns digitala visningar och information från tidigare 

visningar. 

>> Länk till information på Hjälpmedelscentralens webbplats  

 

Om Hjälpmedelscentralens utbildningar 

(Expertstöd och konsultation) 

Vårens utbildningar är i gång och flertalet tillfällen är fullbokade. Platser finns fortsatt på 

Specialanpassning (Digital), Gånghjälpmedel barn och vuxna, TENS, vår helt nya utbildning 

Kompression för underben, Lyftar och lyftselar i Uddevalla, Manuell överflyttning och 

vändning, Sittanpassning i rullstol i Uddevalla. Hjälp oss sprida till de som har behov. Missa 

inte heller våra helt digitala utbildningar som är öppna hela tiden, ex. Tid- och 

planeringshjälpmedel. 

>> Länk till Utbudskatalog (vgregion.se) sök ”Basutbud”. 
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Höstens utbildningstillfällen öppnas löpande under våren. En särskild satsning inom 

tilläggsutbudet i höst blir en föreläsning med senaste forskningen om Postcovid, med vinkling 

mot hjälpmedel. 

>> Länk till information om utbildningar på Hjälpmedelscentralens webbplats 

>> Länk till inloggning till Lärportalen 

 

WebSesam 

Vi vill åter påminna om att det finns ett nyhetsflöde för webSesam på Vårdgivarwebben. 

Uppmärksamma särskilt informationen om automatisk ifyllnad av fält. Det sker tyvärr att 

felaktiga uppgifter sparas i beställningar. 

>> Länk till sidan om webSesam med nyhetsflödet 

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

 

Aktuellt från Hjälpmedelscentralen 

Årsrapport light 2021 
>> Länk till årsrapporten 

Kvalitetsuppföljning 
>> Länk till Hjälpmedelscentralens kvalitetsuppföljning kvartal 4, Samarbetsavtal 

>> Länk till Hjälpmedelscentralens kvalitetsuppföljning kvartal 4, HjMB 

 

Flytt av säng 

Från och med 2022-03-01 görs beställning av flytt av personligt förskriven säng eller mobil 

lyft, via Hjälpmedelscentralens kundtjänst 010-473 80 80 Val 2, därefter Val 5 Fakturafrågor. 

Tjänsten går inte längre att beställa via arbetsorder i webSesam. Förändringen beror på 

tidigare svårigheter med att styra fakturan till rätt betalare.  

 

Koncept för förskrivarkompetens 
Nu finns det tre digitala länsövergripande förskrivarutbildningar i Konceptet: 

• Förskrivarutbildning Hjälpmedel för rörelse, kommunikation och information samt 

antidecubitus. 

• Förskrivarutbildning läkemedelsnära produkter 

• Förskrivarutbildning Hjälpmedel för medicinsk behandling (Ny från 2022-02-23) 

>> Länk till information om hur utbildningarna kan nås 
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Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel 

Översyn av handböcker 

Samverkansfunktionen har påbörjat en översyn av nuvarande handböcker för 

läkemedelsnära produkter och personliga hjälpmedel. Översynen innehåller dels diskussion i 

fokusgrupper och dels enkätundersökning. Syftet med översynen är att inhämta olika 

förskrivargruppers och andra användares tankar om och upplevelser av dagens handböcker, 

för att identifiera framgångsfaktorer och utvecklingsområden. De erfarenheter som samlas in 

kommer ligga till grund för fortsatt utvecklingsarbete där målet är att handböckerna ska vara 

så användarvänliga som möjligt och stödja förskrivarna på bästa sätt. Enkäten kommer i 

mitten av maj. 

 

Riktlinjer 

Mjuk knäortos och Mjuk nackkrage är egenansvar 

Anvisningarna i produktanvisning 0612 Nedre extremitetsortoser och 0603 Spinala ortoser 

har ändrats. Ändringen innebär att mjuka knäortoser och mjuka nackkragar inte längre kan 

förskrivas som personligt hjälpmedel. Patienter som har dessa produkter förskrivna får 

behålla dem men kan inte få nya utprovade inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland.  

Hälso-och sjukvårdspersonal som bedömer att en patient skulle ha nytta av en mjuk knäortos 

eller mjuk nackkrage kan hänvisa till allmän handel. De ortopedtekniska enheterna definierar 

mjuka knäortoser som enklare ortoser utan stabiliserande leder eller patellastabilisering. 

 

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

 

Produktanvisningar 

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

 

Omvärldsbevakning 
 
Projekt gällande digitala hjälpmedel i samverkan (tidigare benämnd välfärdsteknik i 

samverkan) 

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

handlar om att förstärka det befintliga samarbetet mellan kommunerna och regionen kring 

hjälpmedel med fler digitala hjälpmedel – inom både hälso- och sjukvård och socialtjänst.  

>> Länk till mer information på www.vardsamverkan.se 
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Nationell statistik om hjälpmedel 
Socialstyrelsen har publicerat nationell statistik över förskrivna hjälpmedel. Statistiken består 
av en rapport och två bilagor; Tabellbilaga 1 innehåller data gällande förskrivna hjälpmedel 
(omfattar 25 olika huvudhjälpmedel). Tabellbilaga 2 innehåller hjälpmedelsavgifter för den 
enskilde. 
>> Länk till statistik om hjälpmedel på Socialstyrelsens hemsida 
 

Hjälpmedelsriksdag 16 maj 2022 

Den 16 maj anordnas Sveriges Hjälpmedelsriksdag för andra gången. Denna gång på 

Svenska Mässan i Göteborg men det går också att delta digitalt. Hjälpmedelsriksdagen är ett 

nationellt möte för att synliggöra vikten av en välfungerande hjälpmedelsförsörjning. Här 

samlas politiken, myndigheter, branschen och intresseorganisationer med syftet att bidra till 

att belysa hjälpmedelsförsörjningens frågor. Mer information om innehåll och anmälan finns 

här:  

>> Länk till Hjälpmedelsriksdagen I 16 maj 2022 på Svenska Mässan (hjalpmedelsriksdagen.se) 

 

Bättre stöd till personer med funktionsnedsättningar (SoU12) 

Riksdagen har beslutat att Regeringen bör vidta de lagstiftningsmässiga och andra åtgärder 

som behövs för att det ska kunna utarbetas nationella riktlinjer för rehabilitering, habilitering 

och hjälpmedel. 

>> Länk till information på riksdagens hemsida 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/hjalpmedel-och-lakemedelsnara-produkter/hjalpmedelsforum/
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