
Förskrivarens bedömning av om patient har behov av rätt till 

jourreparation – checklista 

Bedömning görs vid förskrivning, uppföljning eller annan kontakt med patient. 
 

 
1. Har patienten ett förskrivet hjälpmedel inom någon av grupperna?  

    122203 Manuella tvåhjulsdrivna rullstolar 

           122209 Manuella rullstolar med ensidesframdrivning  

           122218 Manuella vårdarmanövrerade rullstolar  

           122409 Drivaggregat 

           122306 Eldrivna rullstolar med motoriserad styrning, för inomhusanvändning   

                       eller begränsad utomhusanvändning 

JA → gå vidare till fråga 2.           NEJ → Avsluta 

 
2. Är målet/ett av målen med förskrivningen att röra sig inom hemmet för att 

möjliggöra någon/några av aktiviteterna? 

• Att äta och dricka 

• Att förflytta sig till och från toalett 

• Att förflytta sig till och från säng 

JA → gå vidare till fråga 3.           NEJ →  Avsluta. 

 
3. Om hjälpmedlet är trasigt; medför det en stor påverkan på, och är 

avgörande för personens förmåga 

• Att äta och dricka? 

• Att förflytta sig till och från toalett? 

• Att förflytta sig till och från säng? 

• Eller medför det risk för skada? 

JA → gå vidare till fråga 4.           NEJ → Avsluta 

 

4. Finns det omgivningsfaktorer som fram tills det blir vardag, på ett säkert sätt, 

kan ersätta det trasiga hjälpmedlets funktion? Det kan vara andra hjälpmedel 

såsom arbetsstol, transportrullstol, hygienstol på hjul och/eller personer som 

har möjlighet och förmåga att bistå med hjälp. 

           JA → Avsluta. 

 

• Vid behov av att ta bort tidigare 

rätt till jour - gör hämtorder i 

webSesam. 

• För dialog med patient om möjliga 

situationer som kan uppstå, utifrån 

riskbedömning, samt vilka 

åtgärder som då kan vidtas för att 

minimera konsekvenserna. 

• Dokumentera enligt vårdgivarens 
rutiner. 

          NEJ → Beställ rätt till jour 

 

• Beställning görs i webSesam med 

artikelnummer för det aktuella 

hjälpmedlet. 

• Lämna informationsblad om jour till 
patienten. 

• Vid behov av att ta bort tidigare 

rätt till jour - gör hämtorder i 

Websesam. 

• För dialog med patient om möjliga 

situationer som kan uppstå, utifrån 

riskbedömning, samt vilka åtgärder 

som då kan vidtas för att minimera 

konsekvenserna. 

• Dokumentera enligt vårdgivarens 

rutiner. 
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