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Oktober 2022 

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

 

Samarbetsorganisation hjälpmedel 
Hjälpmedelsforums dialogmöte hösten 2022 

Den 24 november träffas Hjälpmedelsforums representanter på Chalmerska huset, centralt i 

Göteborg. Då kommer vi bland annat att prata om aktuella ämnen såsom 

förskrivarkompetens, översyn av handböcker, leveransläget och pågående projekt. Inbjudan 

till mötet kommer att skickas ut första veckan i november. 
 

Tjänsterna 
Rutiner och arbetssätt vid onormalt slitage har reviderats 

(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. 

Beredningsgrupp Avtal & Överenskommelses har reviderat processbeskrivning och 

stödblanketter utifrån enkätsvar som lämnats av personal hos vårdgivare och av 

Hjälpmedelscentralen. Se text nertill på sidorna i guiderna om Avhjälpande underhåll. 

>> Länk till rutinen i guiden till samarbetsavtalet på Vårdgivarwebben 

>> Länk till rutinen i guiden till Överenskommelsen på Vårdgivarwebben  

 

En del hjälpmedel för att gripa går över till egenansvar 

(Sortiment) 

Efter 2022-12-01 kommer universalvred, multigrip och plocktång inte att kunna förskrivas. 

Anledningen är att beredningsgrupp Handbok & Sortiment tagit beslut om att dessa 

produkter ska utgå från Hjälpmedelscentralens sortiment eftersom hälso- och sjukvårdens 

kompetens inte bedöms behövas, samt att produkterna är lättillgängliga i allmän handel. 

Sortimentsöversikterna på Hjälpmedelscentralens webbplats kommer att uppdateras. 

 

 

 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/hjalpmedel-och-lakemedelsnara-produkter/hjalpmedelsforum/
mailto:samordning.hjalpmedel@vgregion.se
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/hjalpmedel-och-lakemedelsnara-produkter/samarbetsavtal-for-personliga-hjalpmedel/guide-samarbetsavtal/avhjalpande-underhall/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/hjalpmedel-och-lakemedelsnara-produkter/overenskomelseHjMB/guide/avhjalpande-underhall/
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Med anledning av leveransläget – Överväg behov av samleverans 

(Leverans) 

Även om leveransläget förbättrades något inom samarbetsavtalet i augusti-september, har 

Hjälpmedelscentralen fortfarande problem att leverera hjälpmedel inom ett antal 

produktområden. Leveransproblem finns för såväl huvudhjälpmedel, som tillbehör och 

reservdelar. För beställningar där samleverans valts innebär det att samtliga artiklar på 

ordern får längre leveranstid om någon artikel saknar tillgängligt lagersaldo. 

Av ovanstående anledning kan det därför vara klokt att överväga om artiklarna på 

beställningen behöver levereras vid ett och samma tillfälle.  

 

Komponenthanterat hjälpmedel – Om det är brist på en komponent (till exempel korg till 

rollator) kan detta göra att patient får vänta längre på att få ett komplett hjälpmedel. 

Information om att en komponent inte är tillgänglig för leverans inom ordinarie ledtid, får man 

genom att leveransdatumet för komponenten i Websesam, ligger långt fram i tid. Förskrivare 

behöver ta ställning till om komponenten är nödvändig – eller om den kan beställas som 

komplement i efterhand. 

 

Samleverans på kundorder – Förskrivaren ska ta ställning till om det är nödvändigt att alla 

hjälpmedel på ordern levereras vid samma tillfälle och om inte – Välj avbryt i pop-up fönstret 

vid orderläggningen, för att inte välja samleverans. 

Om man vet att man lagt en order med samleverans och denna inte blivit levererad, så kan 

man vända sig till Hjälpmedelscentralens kundtjänst 010-473 80 80, Val 1 Order/Leverans för 

att ”bryta” samleveransen. De artiklar som har saldo kommer då att kunna levereras.  

 

Om Hjälpmedelscentralens utbildningar 

(Expertstöd och konsultation) 

Sprid gärna informationen till förskrivare om att det finns platser kvar på följande utbildningar: 

• Introduktion av Hjälpmedelscentralen i Skövde för nya förskrivare  

Detta är ett viktigt tillfälle för introduktion om hjälpmedelsverksamheten, få träffa 

personal och förbättra samverkan med Hjälpmedelscentralen. Hjälpmedelscentralen i 

Skövde 5 december kl: 13.00-15.00. Sista anmälningsdag 21 november.  

>> Länk till inlogg för anmälan/information om Introduktion av Hjälpmedelscentralen 

  

• Aktiv rullstol med fast ramfront, basutbud 

Utbildningstillfällen 9 november Hjälpmedelscentralen i Borås och 10 november 

Hjälpmedelscentralen i Skövde. Sista anmälningsdag 26 oktober! 

>> Länk till inlogg för anmälan/information till Aktiv rullstol med fast ramfront 

  

• Lyftar och lyftselar, grund för förskrivare, basutbud  

Utbildningstillfälle 22 november Hjälpmedelscentralen i Skövde. Sista anmälningsdag 

8 november. 

>> Länk till inlogg för anmälan/information om Lyftar och lyftselar 

 

Vid för få anmälda ställs planerade utbildningstillfällen in. 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/hjalpmedel-och-lakemedelsnara-produkter/hjalpmedelsforum/
mailto:samordning.hjalpmedel@vgregion.se
https://larportalen.vgregion.se/enrol/index.php?id=435
https://larportalen.vgregion.se/enrol/index.php?id=434
https://larportalen.vgregion.se/enrol/index.php?id=189
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På nästa hjälpmedelsforum 24 november kommer 2-3 förskrivarrepresentanter efterfrågas till 

en arbetsgrupp med Hjälpmedelscentralen och Vårdgivarna för att ta fram ett underlag, 

ramar, former och förslag på en utbildning om sittdynor inom Basutbud. Arbetsgruppen får 

uppdraget efter årsskiftet och påbörjar arbetet våren 2023.   

  

Den 7 oktober genomfördes utbildning om PostCovid inom tilläggsutbudet 2022. 

Utbildningen var fullsatt. Det var relativt få som lämnade in utvärdering men av dessa 

upplevde ca 80 % att de kommer ha nytta av utbildningen. Utbildningens styrkor beskrevs: 

• Bra och kompetenta föreläsare.  

• Tydliga presentationer.  

• Lättillgänglig då den är på teams.  

• Bra och tydlig information som är lätt att ta till sig.  

• Bra med både specifika föreläsningar utifrån fysioterapeut och arbetsterapeut, men 

även att samarbetet i teamet förtydligats i dialogen efteråt!  

• Tydlig och bra uppdelning mellan fakta och behandlingsmetoder. 

  

I december börjar vårens utbildningar öppnas för anmälan.  

>> Länk till Hjälpmedelscentralens utbildningar 

 

Visningar av nytt 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 09:30-15:30, med lunchstängt 12:00-13:00. 

  

Produkter som kommer visas är inom områdena: 

044803       Tränings- och ergometercyklar 

053603       Ståbarrar och ståstöd 

053606       Tippbrädor 

122724       Manuella hjälpmedel för stående förflyttning 

180903       Stolar 

180907       Ståstolar 

180909       Coxitstolar 

180921       Särskilda sittmöbler 

222712       Ur och klockor 

222715       Kalendrar och tidtabeller 

 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/hjalpmedel-och-lakemedelsnara-produkter/hjalpmedelsforum/
mailto:samordning.hjalpmedel@vgregion.se
https://regionservice.vgregion.se/hjalpmedel/vardgivare/vara-tjanster/Hjalpmedelscentralensutbildningar/
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WebSesam 
Klicka alltid på "Avsluta" i webSesam när du stänger ner systemet för att garantera för att 

garantera säker utloggning. Det räcker inte att bara stänga ner webbläsaren. 

 
Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel 

Översyn av handböcker 

Beredningsgrupp Handbok & Sortiment och beredningsgrupp LMN har gjort en GAP-analys 

som visar på ett behov av förbättringsåtgärder. 

Syftet med att genomföra förbättringsåtgärder i handböckerna är att 

• användarna snabbt och enkelt hittar den information de behöver om personliga 

hjälpmedel och läkemedelsnära produkter i Västra Götaland 

• tolkningsutrymmet ska begränsas genom tydlig struktur och enkelt språk. 

• fler ska använda handböckerna. 

      … och därmed bidra till en mer jämlik och patientsäker förskrivning i Västra Götaland 

 

Arbetet med förbättringsåtgärder pågår. 

 

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 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 

 

 

 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/hjalpmedel-och-lakemedelsnara-produkter/hjalpmedelsforum/
mailto:samordning.hjalpmedel@vgregion.se
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs6708-1733644741-621/surrogate/%c3%84ndringslogg%20riktlinjer.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs6708-1733644741-621/surrogate/%c3%84ndringslogg%20riktlinjer.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs6708-1733644741-606/surrogate/%c3%84ndringslogg%20%20produktanvisningar.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs6708-1733644741-606/surrogate/%c3%84ndringslogg%20%20produktanvisningar.pdf
https://www.vardsamverkan.se/pagaende-uppdrag/valfardsteknik-i-samverkan/
https://www.vardsamverkan.se/pagaende-uppdrag/valfardsteknik-i-samverkan/

