
  
 
Information till vårdgivarna om hantering av förskrivna tyngdtäcken med anledning av 
beslut om att dessa inte längre kan förskrivas i Västra Götaland. 
 
I Västra Götaland har Hälso- och sjukvårdsstyrelsen respektive de 49 kommunerna beslutat att följa 
rekommendationen från det nationella MTP-rådet att inte subventionera tyngdtäcken. Ledningsrådet 
för medicintekniska produkter har därefter beslutat att tyngdtäcke som finns hos patient ska övergå 
till egenansvar. Det innebär att: 

• Hjälpmedelscentralens ansvar för produkterna avslutas avseende avhjälpande underhåll och 
tekniskt byte. Patient som vill återlämna tyngdtäcke kan göra det antingen direkt till någon 
av Hjälpmedelscentralerna eller till en rehabenhet i Västra Götaland, för retur till 
Hjälpmedelscentralen. Hämtorder kan inte göras i webSesam men täcken kan lämnas 
tillsammans med övriga returer. 

• Vårdgivarnas ansvar för åtgärder enligt förskrivningsprocessen upphör. 

Information till patient 
Patienter med förskrivna tyngtäcken (ca 7000) kommer att få information via personligt adresserade 
brev till de adresser som anges i webSesam, brevet bifogas för kännedom. Vi kan tyvärr inte 
säkerställa att alla patienter nås av brevet och patienter med skyddade personuppgifter omfattas 
inte heller i detta centrala utskick. Samma information som finns i breven till patient och till 
rehabenheter kommer att finnas publicerade som nyheter på Vårdgivarwebben respektive 
Hjälpmedelscentralens webbsida. 

Dokumentation av avslutad förskrivning 
Förskrivning av hjälpmedel är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som ska dokumenteras i patientens 
journal. Varje rehabenhet som har en pågående journal för patient med förskrivet tyngdtäcke ska 
därför dokumentera att förskrivningen avslutas 2021-09-30. Då inte alla patienter har en pågående 
journal hos en rehabenhet (oavsett huvudman) kan det vara svårt att fullfölja 
dokumentationsskyldigheten för alla patienter med förskrivet tyngdtäcke. Detta brev bör därför 
bevaras inom verksamheten för att underlätta spårbarhet av beslutet att avsluta förskrivningen av 
alla tyngdtäcken i Västra Götaland.  

Hantering i webSesam 
I webSesam kommer produkterna att virtuellt skrotas 2021-09-30 och flyttas då från bilden 
Hjälpmedel till bilden Återlämnade hjälpmedel. 

 

Med vänlig hälsning 

Kristina Süvari 
Koncernstab hälso- och sjukvård, enhet Läkemedel och hjälpmedel  
Koncernkontoret Västra Götalandsregionen  
 
Kontakt för frågor från vårdgivarna: samordning.hjalpmedel@vgregion.se   
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