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Denna Rutin grundar sig på 

- Författningshandbok 2021 för personal inom hälso- och sjukvård. 

- Förskrivningsprocessen följer Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:1) om 

användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården.  

- Förskrivning av hjälpmedel Stöd vid förskrivning av hjälpmedel till personer 

med funktionsnedsättning, Socialstyrelsen 

- Hjälpmedelshandboken Region Västmanland. 

 

Kommunerna ska inom de verksamheter som omfattas av deras hälso- och sjukvårdsansvar 

erbjuda hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. En region och en kommun kan 

också komma överens om att kommunen ska ta över ytterligare ansvar för hjälpmedel för 

personer med funktionsnedsättning. 

Vidare är regionen och kommunen skyldiga att samverka så att en enskild som omfattas av 

kommunens ansvar får de hjälpmedel som hans eller hennes tillstånd fodrar. I likhet med vad 

som gäller vid habilitering och rehabilitering ska kommunen upprätta en individuell plan när 

                      

       
         

      

          
            
              

        
       

         
              

     

              
          

            
    

             

 

 



Ledningssystem 

Förvaltning: 

Vård- och 

omsorgsförvaltningen: 

Utarbetad av: Mar 

Datum: 2022-04-27 

Datum: 

Uppdaterad av:  

Datum:  

Typ av dokument: Rutin 

 

Beslutad av: Mar 

Datum: 2022-04-27 

Enhet:  

 

 

Sida 2 av 8 

 

 

insatser om hjälpmedel erbjuds. När det finns olika hjälpmedel för personer med 

funktionsnedsättning tillgängliga ska kommunen ge patienten möjlighet att välja det 

alternativ som han eller hon föredrar. Patienten ska få det valda hjälpmedlet, om det med 

hänsyn till hans eller hennes behov och till kostnaderna för hjälpmedlet framstår som 

befogat.  

 

Alla steg i förskrivningsprocessen ska dokumenteras i hälso- och sjukvårdsjournalen.  

För att säkerställa att information om förändring når alla berörda medarbetare ska 

dokumentation ske i såväl HSL- som Social journal.  

Muntlig information/kommunikation genomförs i samband med besök hos patient samt vid 

andra tillfällen där teammedlemmar samlas. Till exempel teammöten, HSL-möten, 

incheckning och i dagliga möten. Teammedlem är den som på något sätt stödjer/vårdar 

patienten i dess vardag.  

 

För att kunna förskriva hjälpmedel i Västmanlands län behöver du vara anställd som 

arbetsterapeut eller fysioterapeut och ha genomgått Hjälpmedelscentrums 

förskrivarutbildning. All förskrivning sker i verksamhetssystemet Websesam som ägs av 

Regionen. 

 

 

Inkomna behov 

 
Se rutin Rehabiliteringsprocessen om hur ett ärende kan komma in till våra olika 

verksamheter. 
 

 

 

Bedöma behov av insats 
 

Utifrån profession bedöms behovet av insats exempelvis via intervju av patienten, anhöriga, 

ta del av journaler, prata med andra vårdgivare, medarbetare mm (tänk på samtycke). 

• Identifiera hälsotillstånd 

• Utgå från det behov av stöd (hjälpmedel) som patienten har 
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• Relatera behoven till andra planerade eller vidtagna åtgärder 

• Ta reda på lokala förutsättningar  

• Dokumentera åtgärderna och målet med hjälpmedlet i en plan eller i 

patientjournalen. Förskrivare och patient ska vara överens om målet med 

hjälpmedlet. 

• Välja alternativ väg till hjälpmedel 

 

Prova ut, anpassa och välja lämplig specifik produkt 

 
Efter behovsbedömning ska förskrivaren prova ut, anpassa och välja lämpligt hjälpmedel. 

Förskrivaren ska informera om de hjälpmedel som finns och erbjuda patienten möjlighet att 

välja hjälpmedel när det finns olika hjälpmedel tillgängliga, se Hjälpmedelshandboken. 

I valet av produkt ska patienten så långt som det är möjligt vara delaktig. Att patienten ska 

fungera i sin miljö och livssituation ska vara avgörande.  
Det är viktigt att förskrivaren vid val av lämplig specifik produkt även analyserar de 

eventuella risker som finns i samband med användandet av hjälpmedlet och informerar om 

dessa. 

 

Specialanpassning 

 
Om behov hos patienten inte kan tillgodoses med ett anpassat hjälpmedel inom eller utanför 

sortimentet kan det bli aktuellt med en specialanpassning. Kontakta alltid 

Hjälpmedelscentralen och aktuell hjälpmedelskonsulent för konsultation. 

 

 

Hjälpmedel som ej är hälso- och sjukvårdsinsatser 

 
Personer med funktionsnedsättning har ibland behov av hjälpmedel som inte förskrivs med 

hälso- och sjukvårdslagen som grund.  

Det är till exempel:  
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- Hjälpmedel som en person med funktionsnedsättning behöver på 

arbetsplatsen, så kallade arbetshjälpmedel  

- Hjälpmedel som en anställd behöver för att inte skada sig i arbetet, så kallade 

arbetstekniska hjälpmedel  

- Hjälpmedel som är utrustning, exempelvis på ett särskilt boende eller en skola.  

- Pedagogiska hjälpmedel i skolan 

 

Ett hjälpmedel som ej förskrivs utifrån hälso- och sjukvårdslagen ska dokumenteras i den 

sociala dokumentationen. 

 

Informera 

 
Information om hjälpmedlet och dess användning ska ges till patienten/personal. När det är 

aktuellt ska närstående informeras. Informationen bör lämnas både i skriftlig och muntlig 

form och den ska anpassas till patientens ålder, språkliga bakgrund och andra individuella 

förutsättningar, exempelvis kognitiv förmåga.  

Tillverkarens bruksanvisning ska alltid lämnas med hjälpmedlet. Vid genomgång av 

bruksanvisningen är det viktigt att informera om användningsområde utifrån tillverkarens 

avsedda syfte, eventuella begränsningar samt om skötsel och underhåll. Komplettering av 

bruksanvisningen ska göras vid specialanpassning. Om en bruksanvisning behövs på annat 

språk, kontakta Hjälpmedelscentrum eller aktuell leverantör. Leverantörerna kan ha 

bruksanvisning på flera språk. 

Förskrivaren ska också informera om eventuella lånevillkor, försäkringsskydd och 

återlämning av hjälpmedlet. 

 

Sammanfattning av steget Informera:  

• Ge muntlig och skriftlig information om hur hjälpmedlet fungerar och ska användas.  

• Lämna bruksanvisning till hjälpmedlet.  

• Ge patienten en situationsanpassad bruksanvisning vid behov.  

• Informera om funktioner som är viktiga att kontrollera för säkerheten.  

• Informera om vart man vänder sig vid behov av underhåll eller vid förändrade behov.  

• Informera om eventuellt krav på försäkringsskydd eller om situationer då patienten kan bli 

ersättningsskyldig.  

• Dokumentera det som behövs för en god och säker vård i patientjournal 
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Instruera och träna 
 

Förskrivaren ansvarar för att instruera patienten hur hjälpmedlet ska användas och hanteras. 

När det behövs en längre introduktion/träning av hjälpmedlet är det viktigt att patienten får 

information om vem som har ansvaret för träningen och om introduktion/träning kommer 

att delegeras.   

När hjälpmedlet ska användas av till exempel närstående eller personal ska de få 

motsvarande instruktion.  

Verksamhetschef har ansvaret för att personal eller personliga assistenter har tillräcklig 

kunskap för de arbetsuppgifter som ska utföras.  

 

Den AT/FT som ansvarar för förskrivningsprocessen kan uppdra vissa moment till annan 

vårdpersonal via delegering se rutin för delegering. 

 

Sammanfattning av steget Instruera och träna  

• Instruera hur hjälpmedlet ska användas.  

• Träna patienten eller en annan användare i att använda hjälpmedlet.  

• Välja en individuellt anpassad metod för träning.  

• Gå igenom bruksanvisningen med patienten eller en annan användare.  

• Dokumentera det som behövs för en god och säker vård i patientjournalen 

 

 

 

Följa upp och utvärdera funktion och nytta 
 

Förskrivaren ansvarar för uppföljning av förskrivet hjälpmedel. Uppföljningen syftar till att 

utvärdera om hjälpmedlet uppfyller tidigare uppsatta mål samt att den information och de 

instruktioner som tidigare lämnats uppfattas på ett korrekt sätt.  
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Stöd vid analys av behov för fortsatt uppföljning: 

 

                                   A                                                                   B 
 

 

När inget uppföljningsbehov finns  

Hjälpmedelsärendet kan avslutas när förskrivaren har bedömt att både A och B ligger på nivå 

1. Det är viktigt att säkerställa att patienten (eller närstående eller personal) har förstått 

information och instruktion samt kan ta ansvar för att kontakta den ansvarige vårdgivaren 

om behovet förnyas eller förändras. Bedömningsresultatet behöver inte rapporteras vidare 

till en annan vårdgivare. 

 

När uppföljningsbehov kan finnas  

Om förskrivaren bedömer att A eller B ligger på nivå 2 behöver förskrivaren ta ställning till 

om en fortsatt uppföljning behöver göras. Om en sådan behövs ska förskrivaren planera för 

hur den ska göras och hur ofta. Förskrivaren rapporterar över ärendet till en annan 

vårdgivare om det medicinska ansvaret för patienten inte kvarstår inom den egna 

verksamheten 

Om ingen uppföljning behövs avslutas ärendet.  

 

Om det finns behov av fortsatt uppföljning  

Om förskrivaren bedömer att A eller B ligger på nivå 3, eller om patienten inte kan ta ansvar 

för att ta kontakt vid förnyat eller förändrat behov, är det viktigt att återkommande 

uppföljningar planeras in.  

Analys av hjälpmedlets funktion och 
nytta utifrån uppsatta mål. 

Analys av risk med hjälpmedlet utifrån användning och hantering. 

1. Funktion och nytta är uppnått enligt 
uppsatta mål. 

1. Sannolikt ingen risk för tillbud eller skada 

2. Hjälpmedlets framtida funktion och 
nytta är osäker. 

2. Viss risk för tillbud eller skada. 

3. Ytterligare instruktion eller träning 
krävs för att nyttan ska kunna ses.  

3. Betydande risk för tillbud eller skada. 
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Ärendet ska rapporteras över till en annan vårdgivare om det medicinska ansvaret för 

patienten inte kvarstår inom den egna verksamheten. Vid samtliga analysnivåer Oberoende 

av analysnivå är det av vikt att förskrivaren alltid försäkrar sig om att hjälpmedelsanvändaren 

(närstående/personal) har förstått den information och den instruktion som de har fått. Det 

är också bra om förskrivaren informerar hjälpmedelsanvändaren (närstående/personal) om 

vart de kan vända sig vid förnyat eller förändrat behov. 

 

Obs. När det gäller elrullstolar upphör aldrig uppföljningen utan ska genomföras minst 1/år 

samt vid behov. 

 

Sammanfattning av steget Följa upp och utvärdera funktion och nytta  

• Följa upp om hjälpmedlet underlättar patientens aktivitet och delaktighet.  

• Utvärdera att uppsatta mål har nåtts. 

 • Kontrollera att patienten vet hur hjälpmedlet ska användas.  

• I samråd med patienten, och eventuellt närstående, ta ställning till nya eller 

kompletterande åtgärder.  

• Ta ställning till om ärendet kan avslutas.  

• Informera om vart och till vem patienten eller närstående ska vända sig om 

förutsättningarna förändras.  

• Dokumentera det som behövs för en god och säker vård i patientjournalen. 

 

 

Hjälpmedel i behov av reparation 
 

När hjälpmedel är trasigt. Ring Hjälpmedelscentrum 021 – 173048  

Dokumentera i social journal. 

Kontakta förskrivaren och se rutin för medicintekniska hjälpmedel (avvikelser). 

 

 

Daglig tillsyn och rengöring av hjälpmedel 

 
Alla medarbetare ansvarar för den dagliga tillsynen av hjälpmedel hos de kunder de gör 

insatser hos. Kontaktpersonens ansvar kvarstår. 
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Återlämning av hjälpmedel 

 
Kund/ Patient avlider 

- Enheten kontaktar Arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast som 

hämtar hjälpmedelslista ur Websesam och sänder den per mail till enheten.  

- Enhet ombesörjer, tillsammans med kontaktperson, att alla hjälpmedel enligt 

listan lämnas rengjorda på avsedd plats på enheten (upphämtningsplats).  

- Enheten skriver Hämtorder (blankett) som sedan sänds till HMC genom 

uppladdningsfunktionen.  

Tips – lägg till punkterna i enhetens checklista ”Avliden kund” 

 

Överklaga beslut och lämna synpunkter 

 
Det finns inte någon formell rätt för patienten att överklaga när förskrivaren bedömt att ett 

visst hjälpmedel inte kan förskrivas. Förskrivningen görs utifrån hälso- och sjukvårdslagen där 

beslut inte kan överklagas. Om patienten har synpunkter kan hen framföra det genom 

”klagomål och synpunkter”. Det finns också möjlighet att lämna sina synpunkter till 

Patientnämnden i region Västmanland. 

 

 

Lokal instruktion  
Enheten skapar en lokal instruktion för att säkra följsamhet av rutinen. 


