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JUNI 2022 

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

Samarbetsorganisationen 
Hjälpmedelsforums dialogmöte våren 2022 

Tack till alla er som deltog på vårens digitala möte 19 maj. Mötesanteckningar och de 

presentationer som visades finns på hjälpmedelsforums sida på Vårdgivarwebben, se länk 

nedan. Det går fortfarande bra att mejla tankar och idéer kring Hjälpmedelscentralens 

leveranssituation till samordning.hjalpmedel@vgregion.se  

>> Länk till Hjälpmedelsforum på Vårdgivarwebben 

 

Tjänsterna 
Utvärdering av rutin och arbetssätt vid skada utöver normal förslitning/onormalt 

slitage 

(Avhjälpande underhåll) 

Under våren har en utvärdering gjorts av den rutin vid onormalt slitage som startade den 1 

oktober 2021. Samma rutin gäller för både Samarbetsavtalet och Överenskommelsen. 

Personal hos vårdgivare och på Hjälpmedelscentralen som varit involverade i ett eller flera 

ärenden har fått en enkät med frågor om hur det upplever rutinen och de nya arbetssätten. 

Beredningsgrupp Avtal & Överenskommelses samlade bedömning utifrån utvärderingen är 

att rutinen fungerar bra, men att vissa delar kan förbättras genom kompletteringar och 

justeringar, vilket kommer att göras under september 2022. 

>> Länk till rutinen i guiden till samarbetsavtalet på Vårdgivarwebben 

>> Länk till rutinen i guiden till Överenskommelsen på Vårdgivarwebben  

 

Rutiner för när patient själv vill utföra enklare avhjälpande underhåll på produkter 

inom Samarbetsavtalet 

(Avhjälpande underhåll) 

Beredningsgrupp Avtal & Överenskommelse har tagit fram förtydligande texter om vad som 

gäller då patient efterfrågar att själv få göra enklare avhjälpande underhåll (reparationer). 

Förskrivaren ska bedöma att patientens fysiska eller psykiska funktionsförmåga inte utgör ett 

hinder att utföra åtgärder som enligt hjälpmedlets bruksanvisning inte kräver formell teknisk 
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kompetens. Samråd ska ske mellan tekniker och förskrivare vid önskemål som går utanför 

bruksanvisningen. För att patient, eller dennes vårdnadshavare, ska kunna beställa 

reservdelar inför åtgärd krävs att förskrivaren registrerar i webSesam att patienten har rätt att 

utföra enklare avhjälpande underhåll. Detta görs med ett specifikt artikelnummer, enligt 

instruktion på Hjälpmedelscentralens webbplats. 

>> Länk till tjänsten Avhjälpande underhåll på Vårdgivarwebben 

>> Länk till instruktioner om avhjälpande underhåll på Hjälpmedelscentralens webbplats 

 

Om Hjälpmedelscentralens utbildningar 

(Expertstöd och konsultation) 

• Nu är de flesta utbildningstillfällen i höst tillgängliga att anmäla sig till, se länk nedan.  

• Förskrivare måste personligen vara anmäld till den utbildning man ska gå. Det är inte 

möjligt för Hjälpmedelscentralen att utfärda intyg till en deltagare som suttit bredvid 

kollega, utan att personligen vara anmäld. Om det finns behov att genomföra en 

utbildning i grupp från samma dator, exempelvis om datorbrist, måste den som håller 

i utbildningen ha godkänt det i förväg. Digitala utbildningar är ofta möjliga att göra 

också via egen mobiltelefon. 

• Förmiddagen 7 oktober planeras en tilläggsutbildning med det senaste i forskningen 

om PostCovid, kopplat till hjälpmedel. 

• För att gå utbildning inom basutbud och tilläggsutbud på Hjälpmedelscentralen är det 

viktigt att ha gjort grundläggande förskrivarutbildning i enlighet med Koncept för 

förskrivarkompetens. 

>> Länk till Hjälpmedelscentralens utbildningar, annonsblad med länk 

>> Länk till koncept för förskrivarkompetens 

 

Förändring Konsultationsunderlag  

(Expertstöd och konsultation) 

Hjälpmedelscentralen har under 2021/2022 arbetat med att ta fram nya 

konsultationsunderlag. Arbetet har skett i dialog med vårdgivarna via beredningsgrupp Avtal 

och Överenskommelse. De nya konsultationsunderlagen gäller från den 1 juni 2022. Från att 

tidigare ha varit ett generellt konsultationsunderlag samt flera fördjupningsdelar är det nu fyra 

olika underlag fördelade på följande områden:  

• Gång/Träning 

• Sittande   

• Kommunikation/Kognition/Larm   

• Överflyttning/Liggande/Kroppsskydd  

 

Endast ett konsultationsunderlag behöver användas för varje ärende. På underlaget väljs 

sedan vilket produktområde som är aktuellt för konsultationen. Underlagen består till stor del 

av kryssvalsrutor vilket förenklar ifyllandet.  

 

Konsultationsunderlaget ligger till grund för förväntningssamtalet men det är inte längre ett 

krav att bifoga det med arbetsordern i webSesam. Hjälpmedelscentralen ser ändå att det är 
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en stor fördel om så görs, för att konsulent ska ha möjlighet att sätta sig in i ärendet inför 

förväntningssamtalet och ärendehanteringen på så sätt kan underlättas.  

>> Länk till Underlag för konsultation och utprovning på Hjälpmedelscentralens webbplats 

 

Kundtjänst kan lägga hämtorder vid förfrågan från dödsbo från 1 juli 

(Leverans och hämtning av hjälpmedel) 

I syfte att underlätta för anhöriga och snabbare kunna återta hjälpmedel men även bespara 

administration för förskrivare har beredningsgrupp Avtal & Överenskommelse beslutat att  

kundtjänst får lägga en hämtorder på hjälpmedel vid förfrågan från dödsbo. Detta oavsett om 

det är hyr- eller köphjälpmedel och oavsett vilken vårdgivare som har kostnadsansvar. 

Arbetssättet börjar gälla 1 juli och en utvärdering kommer att göras i januari 2023. 

Verksamheter som önskar återta köphjälpmedel förväntas hinna göra detta innan 

Hjälpmedelscentralen utför hämtning. 

 

Förtydligande om återställning vid demontering inom Samarbetsavtalet 

(Montering/demontering) 

I guiden till samarbetsavtalet under avsnittet om montering/demontering finns en blankett 

som ska användas för fastighetsägarens medgivande till att taklyft, porttelefon och duschbrits 

får monteras, samt att sjukvårdshuvudmannen inte ansvarar för återställning i ursprungligt 

skick. Med anledning av att Hjälpmedelscentralen fått frågor om återställning av ytskikt även 

vid demontering av andra hjälpmedel har beredningsgrupp Avtal & Överenskommelse tagit 

fram förtydligande texter i guiden om att återställning efter demontering inte ingår i 

sjukvårdshuvudmannens ansvar. Förskrivaren behöver, i förekommande fall, informera om 

att detta blir ett ansvar för fastighetsägaren eller patienten. 

>> Länk till Montering/demontering på Vårdgivarwebben 

 
Förtydligande montering/installation inom hjälpmedel vid medicinsk behandling 
(Montering/demontering) 

Olika arbetssätt har tillämpats av vårdgivare och Hjälpmedelscentral vid beställning av 

tjänsten montering/installation av syrgaskoncentratorer. För att hanteringen ska bli mer lika 

har avstämning skett med berörda vårdgivare och med berörda tekniker på 

Hjälpmedelscentralen. Beredningsgrupp Avtal & Överenskommelse har fastställt ett förslag 

på gemensam hantering. Genom detta har guiden förtydligats gällande kompetens för 

montering/installation, kostnad, leveranstid och ger exempel på vem som kan 

montera/installera. Justeringen av guiden innebär också att den blir mer lik guiden för 

Samarbetsavtalet. 

>> Länk till guide för Överenskommelsen på Vårdgivarwebben  
 

Förtydligande av arbetsgång vid specialanpassning  

(Specialanpassning) 

Hjälpmedelscentralen har sett över hanteringen av Specialanpassningar och identifierat 

behov av att säkerställa lagefterlevnad enligt MDR (Regelverk för medicintekniska produkter) 

och öka patientsäkerheten ytterligare. Hjälpmedelscentralen förtydligar vikten av att den 

funktionella riskanalysen är genomförd av förskrivare och att specialanpassningsanvisningen 

är signerad innan hjälpmedlet tas i bruk.  
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Vid tidigare hanteringen togs ibland det specialanpassade hjälpmedlet i bruk innan 

dokumentationen var klar vilket inte följer de lagkrav som finns. Många anvisningarna har 

inte returnerats signerade till Hjälpmedelscentralen och har således inte kunnat arkiverats 

enligt de krav som finns från Läkemedelsverket. Hjälpmedelscentralen har ansvar för att 

hantera och arkivera dokumentation för specialanpassade produkter.  

 

För att underlätta och förtydliga beställningen av specialanpassning för förskrivarna har 

Hjälpmedelscentralen valt att enbart ha en arbetsordertyp, ”Specialanpassning”, och i den 

integrerat val om kostnadsförslag önskas eller ej. Denna arbetsordertyp används från och 

med 2022-05-02. Mer information kring arbetsgång se länk nedan. 

>> Länk till arbetsgång vid specialanpassning på Hjälpmedelscentralens webbplats  

 

Information på Hjälpmedelscentralens hemsida om sortiment för hög brukarvikt  

(Sortiment) 

Nu finns en lista "Hjälpmedel till patienter med hög brukarvikt som kan levereras inom 7 

vardagar" publicerad på Hjälpmedelscentralens webbplats, under Sortimentsöversikter. 

Listan innehåller utvalda artiklar som kan levereras med kort leveranstid, vid till exempel 

hemgång från sjukhus. För totalt sortiment av hjälpmedel för patienter med hög brukarvikt, 

får man gå till respektive sortimentsöversikt.  

>> Länk till Hjälpmedelscentralens sida om sortimentsöversikter 

 

Konsekvenser av att produkter saknar märkning enligt MDR 

(Sortiment) 

Sedan den 26 maj 2021 gäller nya regler för medicintekniska produkter enligt EU-

förordningen MDR. Produkt som bedöms ingå i kategorin medicintekniska produkter, men 

som leverantörer inte har CE-märkt enligt MDR får inte längre säljas och utgår därmed även 

ur Hjälpmedelscentralens sortiment. Information om berörda produkter läggs upp i 

nyhetsblock på Hjälpmedelscentralens webbplats. 

>> Länk till Hjälpmedelscentralens webbplats 

 

Visning av nytt upphandlat sortiment 

(Sortiment) 

Hjälpmedelscentralen bjuder in till visning av nytt upphandlat sortiment under vecka 48 2022. 

Visningarna kommer hållas på följande platser: 

HMC Mölndal måndag 28 november 

HMC Borås            tisdag 29 november 

HMC Skövde         onsdag 30 november 

HMC Uddevalla     torsdag 1 december 

Öppettider för visningarna är kl. 09:30-15:30, med lunchstängt 12:00-13:00. 

 

Produkter inom följande områden kommer visas: 

Medicintekniska arbetsstolar, ur och klockor samt kalendrar och tidtabeller. 

>> Länk till Hjälpmedelscentralens webbplats  
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Ny standardrapport i Crystal Reports för uppföljning av jour inom Samarbetsavtalet 

(Statistik och analys) 

För att underlätta för vårdgivare att över tid följa upp antal beställda ”rätt till jour” pågår ett 

arbete med att skapa en rapport i Crystal Reports. När rapporten är klar kommer information 

att skickas ut till alla personer hos vårdgivare som har personligt konto i Crystal Reports. 

 

Aktuellt från Hjälpmedelscentralen 

Kvalitetsuppföljning 
>> Länk till Hjälpmedelscentralens kvalitetsuppföljning kvartal 1, Samarbetsavtal 

>> Länk till Hjälpmedelscentralens kvalitetsuppföljning kvartal 1, HjMB 

Prognosrapport 2022 
>> Länk till Hjälpmedelscentralens prognosrapport 

 

Koncept för förskrivarkompetens 
Nu finns ny rubrik och länk till Socialstyrelsens prioriteringsutbildning på individnivå i blocket 

Fördjupningsutbildning. 

>> Länk till Koncept för förskrivarkompetens 

 
Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel 

Översyn av handböcker 

Stort tack till alla er som medverkat i fokusgrupper och/eller besvarat enkät! Arbetet med att 

sammanställa och analysera materialet har påbörjats. 

 

Riktlinjer 

Uppdaterad text om personer med uppehållstillstånd 

En ny rubrik har lagts till där det står om vad som gäller i Västra Götaland för personer med 

uppehållstillstånd. Även vissa redaktionella förtydliganden har gjorts gällande vård av 

personer från andra länder. 

>> Länk till sidan Vård av personer från andra länder 

 

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

 

 

Produktanvisningar 

Förändringar gällande produktanvisningar finns beskrivna i ändringslogg.  
>> Länk till Ändringslogg 
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Omvärldsbevakning 
 
Projekt gällande digitala hjälpmedel i samverkan (tidigare benämnd välfärdsteknik i 

samverkan) 

Projektet mellan VGR och kommunerna i Västra Götaland som handlar om att förstärka 

samarbetet mellan kommunerna och regionen kring digitala hjälpmedel inom både hälso- 

och sjukvård och socialtjänst går vidare.  

>> Länk till mer information på www.vardsamverkan.se 
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