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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
Datum Vår beteckning 
2016-08-30 VON 2016/00022 nr 1561 

Socialförvaltningen 
Socialförvaltningens stab 
Lena Fertig, Administrativ controller/ nämndsekreterare 
0171-525 06 
socialnämnden@habo.se 

Informationer 

Förslag till beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen.

Informationspunkter 

 Nya äldreboendet 2019, KSAU beslut delges per mejl

 Tillfälliga äldreboendet, nya lösningar

 Hemtjänst, ökade kostnader

 Nya LSS boende, Väppeby äng 2018

 Uppsökande verksamhet +80 år

 Personalförändringar Hemtjänsten

 Rekrytering, mer svårrekryterat inom vissa områden

 Lex Maria anmälan

 Palliativa enheten och Westerlundska rehab

 Heldag med AU, Krisberedskapsplan samt skydd mot olyckor samt mål

 Redogörelse efter partsamverkan från förvaltningens övergripande

samverkansgrupp 2016-09-01

__________ 

Ärende 1
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
Datum Vår beteckning 
2016-08-15 VON 2016/00039 nr 1878 

Socialförvaltningen 
Socialförvaltningens stab 
Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
0171-528 87 
irene.eklof@habo.se 

Riktlinje för god vårdhygien inom vård och omsorg 

Förslag till beslut 

1. Att vård- och omsorgsnämnden godkänner riktlinje för god vårdhygien

inom vård och omsorg.

Sammanfattning 

Riktlinjen för god vårdhygien inom vård och omsorg har reviderats med 

anledning av att Socialstyrelsen utfärdat en ny föreskrift ”Basal hygien i 

vård och omsorg” SOSFS 2015:10 (M och S). Föreskriften gäller från 2106-

01-01. En förändring som anges är att arbetskläder endast får bäras i arbetet 

och ska bytas dagligen.    

Beslutsunderlag 

– Riktlinje för god vårdhygien inom vård och omsorg VON 2016/00039 nr

1755    

__________ 

Beslut skickas till 

Socialchef 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Medicinskt ansvarig för rehabilitering 

Enhetschef hälso- och sjukvård 

Enhetschefer övriga 

Verksamhetschef Grannvård 

Verksamhetschef Attendo 

Enhetschef Rindlags    

Ärende 2
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 Riktlinje för god vårdhygien inom vård och omsorg 

Antagen av Vård och omsorgsnämnden 2016-09-06 
Dokumentet gäller som längst fram till 2020-09-06 
Dokumentägare: Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
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RIKTLINJE 1(?) 
Datum Vår beteckning 
2016-08-15 VON 2016/00039 nr 1755 

Socialförvaltningens stab 

Den här riktlinjen ersätter ”Riktlinje för god vårdhygien inom vård och omsorg”, 

daterad 2014-09-05. Riktlinjen gäller från 2016-09-06 till 2020-09-06. Förändringar är 

markerade med ett streck i kanten. 

All vård och omsorg som bedrivs i kommunen ska vara av god kvalité. I begreppet god 

kvalité ingår också god vårdhygien. Det framgår tydligt i hälso- och sjukvårdslagen 2§ 

Hälso- och sjukvården ska vara av god kvalitet och med en god hygienisk standard och 

tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen.  

Socialstyrelsen har utfärdat föreskriften ” Basal hygien inom vård och omsorg 

2015:10”. Föreskriften gäller från 2016-01-01. Det övergripande syftet är att begränsa 

risken för vårdrelaterade infektioner. Basala hygienrutiner ska tillämpas inom alla 

områden som bedriver vård och omsorg. 

Vid patientnära arbetet gäller följande: 

 Arbetskläder får endast bäras i arbetet. Om arbetet bedrivs på flera platser får de

dock bäras mellan dessa.

 Arbetsklädernas armar ska vara så korta att de slutar ovanför armbågen.

 Arbetskläderna ska bytas dagligen.

 Om arbetskläderna riskerar att komma i kontakt med kroppsvätskor eller annat

biologiskt material under vård-eller omsorgsmoment ska plastförkläden

användas.

 Plastförklädet byts mellan varje person.

 Underarmar och händer ska hållas fria från armbandsur, smycken, bandage, 

stödskenor eller motsvarande. Naglar ska vara korta och fria från konstgjorda 

material. 

 Händerna ska desinfekteras med ett alkoholbaserat handdesinfektionsmedel före

och efter ett vård-eller omsorgsmoment. Händerna ska vara torra innan de

desinfekteras.

 Händerna ska tvättas med vatten och flytande tvål före desinfektion, om de är

eller kan antas vara smutsiga.

 Efter vård eller omsorg om en person som kräks eller har diarré sak händerna

alltid tvättas med vatten och flytande tvål.

 Skyddshandska ska användas om händerna riskerar att komma i kontakt med

kroppsvärskor under ett vård-eller omsorgsmoment. Händerna ska vara torra när

handskarna sätts på.

 Skyddshandskarna som används i vård eller omsorg ska vara för engångsbruk

och avsedda för ändamålet. De byts mellan varje vård- eller omsorgsmoment.
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RIKTLINJE 2(?) 
Datum Vår beteckning 
2016-08-15 VON 2016/00039 nr 1755 

Socialförvaltningens stab 

Ansvar Uppsala län 

Sektionen för vårdhygien på Akademiska sjukhuset har tillsammans med länets 

medicinskt ansvariga sjuksköterskor utarbetat ”Hygienrutiner inom kommunal vård i 

Uppsala län”. De beskriver närmare praktiskt vad som gäller vid olika moment i vården, 

allt från städning till såromläggningar. Hygienrutinerna gäller i kommunen och övriga 

kommuner i länet. Kommunen har också tillgång till hygiensjuksköterska för stöd och 

rådgivning. 

Ansvar kommunen 
Socialchefen 

 Har ett övergripande ansvar för en hälso- och sjukvård av god kvalité med god

hygienisk standard.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

 Ansvarar för att patienterna får en god och säker hälso- och sjukvård.

 Kallar till möten med hygienombud och hygiensköterska två gånger per år.

Enhetschefer 

 Ansvarar för att basala hygienrutiner följs inom sitt område.

 Ansvarar för att utse hygienombud, samt att de ges förutsättningar att utföra sitt

uppdrag.

 Utföra egenkontroll av basala hygienrutiner via självskattning två gånger per år,

rapportera resultat och eventuella åtgärder till medicinskt ansvarig

sjuksköterska.

 Ta upp basala hygienrutiner på arbetsplatsträffar minst två gånger per år.

 Informera om hygienfrågor på träffar med anhöriga.

För enhetschefer på särskilt boende för äldre tillkommer 

 Hygienrond med hygiensköterskan vart fjärde år.

 Hygienrond i form av egenkontroll de övriga åren, rapportera till medicinskt

ansvarig sjuksköterska.

Sjuksköterskor 

 Vägleda omsorgspersonalen i hygienarbetet samt föregå med gott exempel vad

gäller följsamhet till basala hygienrutiner.

 Föra infektionsregistrering över nya fall med antibiotika-behandlade infektioner

och rapportera till medicinskt ansvarig sjuksköterska var tredje månad.

Hygienombud 

 Aktivt arbeta med hygienfrågor på den egna arbetsplatsen.

7



RIKTLINJE 3(?) 
Datum Vår beteckning 
2016-08-15 VON 2016/00039 nr 1755 

Socialförvaltningens stab 

 Delta i hygiengruppsmöten och hygienutbildningar.

 Informera/utbilda medarbetare och studerande om basala hygienrutiner på

arbetsplatsen.

 Hjälpa enhetschefen att se till att viktiga dokument för hygienarbetet finns och är

kända bland personalen.

 Rapportera avvikelser och förbättringsförslag.

All vård- och omsorgspersonal 

 All personal som utför patientnära arbete är skyldiga att följa den här riktlinjen,

föreskriften i basal hygien i vård och omsorg samt hygienregler inom kommunal

vård i Uppsala län.

Blanketter 

Blankett hygienombud www.håbo.se/rutiner 

Blankett/checklista för självskattning av basala hygienrutiner www.håbo.se/rutiner 

Blankett egenkontroll hygienrond 

http://www.akademiska.se/sv/Verksamheter/Vardhygien/ 

Referenser 

Socialstyrelsens föreskrift ”Basal hygien i vård och omsorg” SOSFS 2015:10 (M och S) 

”Hygienrutiner inom kommunal vård i Uppsala län” 

http://www.akademiska.se/sv/Verksamheter/Vardhygien/ 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
Datum Vår beteckning 
2016-08-15 VON 2016/00043 nr 1877 

Socialförvaltningen 
Socialförvaltningens stab 
Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
0171-528 87 
irene.eklof@habo.se 

Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter 

Förslag till beslut 

1. Att vård- och omsorgsnämnden godkänner Riktlinje för delegering av

hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Sammanfattning 

Riktlinjen har reviderats. Undervisningsmaterialet inför delegering har 

kompletterats med webbutbildningen ”Jobba säkert med läkemedel” från 

SKL (Sveriges kommuner och landsting).    

Beslutsunderlag 

– Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter, VON

2016700043 nr 1843

__________ 

Beslut skickas till 

Socialchef 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Medicinskt ansvarig för rehabilitering 

Enhetschef hälso- och sjukvård 

Enhetschefer övriga 

Verksamhetschef Grannvård 

Verksamhetschef Attendo 

Enhetschef Rindlags    

Ärende 3
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Riktlinje för delegering av hälso- och 
sjukvårdsuppgifter 

Antagen av vård- och omsorgs nämnden 2016-09-06 
Dokumentet gäller som längst fram till 2020-09-06 
Dokumentägare: Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
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RIKTLINJE 1(?) 
Datum Vår beteckning 
2016-08-15 VON 2016/00043 nr 1843 

Socialförvaltningens stab 

Den här riktlinjen ersätter ”Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter, 

daterad 2014-05-16. Ändringar är markerade med ett streck i kanten. 

Enligt socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd SOSFS 1997:14 om delegering av 

arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård så definieras delegering så här. 

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter sker vanligen inom organisationen men det 

är också möjligt att delegera utanför organsationen, till personal hos andra vårdgivare. 

Det är då nödvändigt att samråda med arbetsledningen i den andra organisationen. 

Vårdgivaren eller representanter för vårdgivaren kan aldrig bestämma vilka hälso- och 

sjukvårdsuppgifter som ska delegeras till viss omsorgspersonal. Vårdgivaren bestämmer 

vilka uppgifter som får delegeras, men den enskilde legitimerade yrkesutövaren har 

alltid en skyldighet att göra en professionell bedömning om den personen kan utföra 

uppgiften. 

Den som driver hälso- och sjukvård är enligt Hälso- och sjukvårdslagen skyldig att se 

till att verksamheten bedriver god vård. Det innebär bland annat att vården ska vara av 

god kvalité och att det ska finnas den personal, lokaler och utrustning som behövs för att 

ge en god vård. I föreskriften om delegering påpekas också att delegering av hälso- och 

sjukvårdsuppgifter inte är avsett att lösa personalbrist eller ekonomiska problem. I 

patientsäkerhetslagen framgår att hälso- och sjukvårdspersonalen endast får delegera en 

arbetsuppgift när det är förenligt med god vård. Den som delegerar uppgiften till någon 

annan ansvarar också för att den personen har förutsättningar för att utföra uppgiften. 

Definitioner 

Formell kompetens 

Med formell kompetens avses kompetens legitimation för yrket eller godkänd 

högskoleutbildning. I kommunens hälso- och sjukvård har sjuksköterskor, 

sjukgymnaster och arbetsterapeuter formell kompetens. 

Reell kompetens 

Med reell kompetens för en uppgift menas att man genom erfarenhet i sin praktiska 

yrkesverksamhet eller genom fortbildning har lärt sig uppgiften. 

Medicinska arbetsuppgifter 

Enligt föreskriften för delegering så menas med medicinska arbetsuppgifter alla de 

åtgärder som hälso- och sjukvårdpersonalen, med reell och formell kompetens, har att 

utföra gentemot patienten. Åtgärderna kan utföras direkt eller indirekt mot patienten i 

samband med undersökning, diagnostik, vård eller behandling samt förebyggande av 

sjukdomar och skador. 

Med delegering menas att någon som tillhör hälso- och 

sjukvårdspersonalen och som är formellt och reellt 

kompetent för en medicinsk arbetsuppgift, genom 

beslut, överlåter denna arbetsuppgift till en annan 

person som har reell kompetens för uppgiften 
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RIKTLINJE 2(?) 
Datum Vår beteckning 
2016-08-15 VON 2016/00043 nr 1843 

Socialförvaltningens stab 

Föredelning av ansvar i verksamheten 

Enhetschef 

 Att det finns personal med adekvat kompetens att delegera till.

 Att redan vid anställningen ge personalen länken till webbutbildningen ”Jobba

säkert med läkemedel”.

 Att samråda med legitimerad personal inför beslut om eventuell delegering och boka

i tid för delegering.

Legitimerad personal 

 Att informera/undervisa om gällande lagstiftning och riktlinjer samt gå igenom

praktiska moment enligt checklista.

 Bedöma att personen som ska bli delegerad har tillräckliga kunskaper för att klara

uppgiften på ett säkert sätt.

 Att följa upp delegeringar.

 Att uppdatera undervisningspärmen på enheten.

Omsorgspersonal 

 Att utföra uppgiften på ett säkert sätt.

 Att själv gå igenom webbutbildningen ”Jobba säkert med läkemedel” inklusive

kunskapstest och ta del av lagar och föreskifter samt riktlinjer och rutiner inom

området.

 Självmant tala om för den sjuksköterska som delegerar att tillräcklig kunskap saknas

för att kunna ta på sig uppgiften.

 Att själv hålla reda på när delegeringen går ut, gå igenom webbutbildningen ”Jobba

säkert med läkemedel” inklusive kunskapstest, skriva ut diplomet och kontakta

legitimerad personal i god tid innan delegeringen går ut.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

 Att de delegeringar som utförs är förenliga med en god och säker vård.

 Att gällande föreskrifter och riktlinjer följs vid delegering

Process 

Samråd 

Beslut om att påbörja undervisning som kan leda till delegering av hälso- och 

sjukvårdsuppgifter fattas i samråd mellan legitimerad personal, enhetschef/gruppledare 

och personen i fråga. Information om behov av delegering lämnas till ansvarig 

legitimerad personal i god tid, minst två veckor i förväg. Webbutbildningen ”Jobba 

säkert med läkemedel” inklusive kunskapstest ska vara utfört innan. 
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RIKTLINJE 3(?) 
Datum Vår beteckning 
2016-08-15 VON 2016/00043 nr 1843 

Socialförvaltningens stab 

Undervisning 

Förutom webbutbildningen finns det också en pärm med undervisningsmaterial på varje 

enhet som ska läsas igenom. Legitimerad personal och personen träffas sedan och går 

igenom materialet. Personen som får undervisning om delegering ska ha med sig det 

utskrivna diplomet från kunskapstestet i webbutbildningen.  

Praktiska moment såsom exempelvis dosetter, eller uppgift som sjukgymnast eller 

arbetsterapeut delegerar gås också igenom. Vid delegering av läkemedel besöks enheten 

och läkemedelsvagnen gås igenom. Om det är möjligt så görs hembesök även hos 

patient i ordinärt boende inför delegering. Som stöd används ”Checklista på 

genomgångna moment vid delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter”. Checklistan är 

ett arbetsmaterial som förvaras hos den som delegerar. En delegering är personlig och 

kan uppgiften kan aldrig delegeras vidare.  

Beslut 

Ett delegeringsbeslut är alltid tidsbegränsat och gäller högst i ett år eller för ett bestämt 

tillfälle. Delegeringen registreras i delegeringsmodulen i Treserva. Den signeras också 

elektroniskt av båda parter och behöver inte dras ut på papper. 

 För den omsorgspersonal som inte finns i Treserva kan delegeringen registreras på 

pappersblankett. Där ska framgå vilken arbetsuppgift som delegerats, vem som 

delegerat uppgiften och till vem, datum för beslutet, vilken enhet och namn och 

personnummer på patientbundna delegeringar. Blanketten ska skrivas på av både 

legitimerad personal och den som får delegeringen. Originalet förvaras hos respektive 

legitimerad personal som ansvarar för delegeringen och kopia lämnas till personen och 

till enhetschefen där delegeringen gäller. Medicinskt ansvarig sjuksköterska får kopia på 

delegering som inte registreras i Treserva. 

Spårbarhet av hälso- och sjukvårdsuppgifter 

Flera av de hälso- och sjukvårdsuppgifters som delegeras ska signeras på lista efter 

genomförandet. För att säkerställa vilken person som finns bakom signaturen ska det 

finnas en signaturförtydligandelista på varje enhet som personen ska fyllas i efter beslut 

om delegering. 

Uppföljning 

Den som har delegerat hälso- och sjukvårdsuppgifter är skyldig att bevaka att de utförs 

på ett säkert sätt. Om något inträffar i samband med den delegerade uppgiften som kan 

äventyra patientsäkerheten så ska delegeringen omprövas. Vid allvarliga tillbud ska 

delegeringen omedelbart dras in och medicinskt ansvarig sjuksköterska meddelas.  

Behovet av delegering ska också omprövas när den tid beslutet gäller för går ut. 

Beslutet ska också omprövas vid organisationsförändringar eller om den som fått 

delegeringen får andra arbetsuppgifter som inte hör ihop med uppgiften. Om den som 

delegerat en uppgift lämnar sin befattning så upphör delegeringen att gälla. 

Efterträdaren får ta ställning till om beslutet ska fortsätta att gälla. 
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RIKTLINJE 4(?) 
Datum Vår beteckning 
2016-08-15 VON 2016/00043 nr 1843 

Socialförvaltningens stab 

Andra personer i verksamheten som kan utföra hälso- och 
sjukvårdsuppgifter 

Studenter i verksamheten har legitimerad personal utsedd som handledare. De uppgifter 

de utför sker på legitimerad personals ansvar. Elever på gymnasienivå inom vård och 

omsorg har en utsedd person i omsorgspersonalen som handledare. Uppgifter som är 

delegerade till omsorgspersonalen får inte utföras av eleven. 

Arbetsfördelning av hälso- och sjukvårdsuppgift 

Legitimerad personal kan vid specifikt tillfälle arbetsfördela en hälso- och 

sjukvårdsuppgift åt annan vårdpersonal om det är förenligt med god och säker vård. Det 

innebär att legitimerad personal behåller ansvaret och är skyldig att följa upp patientens 

tillstånd. Sådan tillfällig arbetsfördelning innebär inte att arbetsuppgiften delegeras. 

Följande uppgifter inom hälso- och sjukvården kan delegeras av 
sjuksköterska 

Hälso- och sjukvårdsuppgift Patientbundet 

Blodprovstagning 

Blodsocker, kapillärt. 

Inhalationer ailos/pariboy 

Insulin med förfylld penna* 

Insulin med flergångspenna* 

Spolning av urinkateter, suprapubiskateter Ja 

Läkemedel, per os, stående 

Läkemedel, administrering av (exempelvis .hälla 

upp flytande laxermedel, ögondroppar) 

Läkemedel vid behov 

Läkemedelsplåster 

PEG sond, skötsel och mat Ja 

PEG, omkuffning Ja 

Peritonealdialys Ja 

Skötsel av tracheostomi och kanyl Ja 

Specifika sårbehandlingar 
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RIKTLINJE 5(?) 
Datum Vår beteckning 
2016-08-15 VON 2016/00043 nr 1843 

Socialförvaltningens stab 

Hälso- och sjukvårdsuppgift Patientbundet 

Stomivård 

Urostomivård 

Subcutan injektion med förfylld spruta 

Sugning övre luftvägar Ja 

Syrgaskoncentrator ja 

*Delegering av insulingivning ska ske individuellt för varje patient. Däremot behöver

inte delegeringen registreras per patient i delegeringsmodulen iTreserva. 

Följande uppgifter inom hälso- och sjukvården kan delegeras av 
sjukgymnast och arbetsterapeut 

Hälso- och sjukvårdsuppgift patientbundet 

TENS behandling ja 

Tippbräda ja 

Uppstår behov av delegering av andra arbetsuppgifter ska enhetschef för hälso- och 

sjukvården eller enhetschefen för rehab samt medicinskt ansvarig sjuksköterska 

kontaktas för bedömning. 

Länk till webbutbildning 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har gjort webbutbildningen ”Jobba säkert med 

läkemedel”. Den finns tillgänglig på Svenskt Demenscentrums hemsida 

http://www.demenscentrum.se/Utbildning/Webbutbildningar1/plus-Hemtjanst/ 

Referenser 

Socialstyreslens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om delegering av 

arbetsuppgifter i hälso- och sjukvård och tandvård. 

Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 

Hälso- och sjukvårdslagen SFS 1982:763 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
Datum Vår beteckning 
2016-08-11 VON 2015/00011 nr 1867 

Socialförvaltningen 
Socialförvaltningens stab 
Monica Lundquist, Medicinskt ansvarig för 
rehabilitering 
0171-526 59 
monica.lundquist@habo.se 

Riktlinjer avseende individuellt förskrivna hjälpmedel inom 
kommunal hälso- och sjukvård. 

Förslag till beslut 

1. Att vård och omsorgsnämnden beslutar att anta föreslagna revidering av

riktlinjer avseende individuellt förskrivna hjälpmedel inom kommunal

hälso- och sjukvård.

Sammanfattning 

Riktlinjerna beskriver vilka lagar och förordningar som reglerar 

tillhandahållandet och användandet av hjälpmedel inom kommunal hälso- 

och sjukvård. Hur vårdgivaransvaret är uppdelat i Uppsala Län samt hur 

organisationen för hjälpmedel ser ut i Håbo Kommun. Riktlinjerna anger 

också inom vilka produktområden hjälpmedel är förskrivningsbara. 

Riktlinjerna ersätter Riktlinjer daterade 2013-02-02 VON 2015/11 

nr.2015.60. 

Förändringar i riktlinjerna innebär att griptång och rollatorkorg blir 

förskrivningsbara hjälpmedel.  Basmadrasser tillhörande vårdsäng bli 

förskrivningsbart i samband med förskrivning av vårdsäng. Stödkäppar, 

förhöjningsdynor och brickor till rollatorer tillhandahålls och säljs inte. 

Inga förändringar vad gäller avgifter för hjälpmedel. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Kostnad för utökning av förskrivningsbara produkter beräknas uppgå till 

cirka nittio tusen kronor per år. Gäller från 2017 och bedöms kunna 

finansieras inom vård- och omsorgsnämndens budgetram. 

Beslutsunderlag 

– Riktlinjer avseende individuellt förskrivna hjälpmedel daterade

2016.07–20 VON 2015/00011 nr:1861.

__________ 

Beslut skickas till 

Berörda via Medicinskt ansvarig för rehabilitering 

Ärende 4
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Sidor ur den gamla riktlinjen med 
ändringarna markerade
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Enligt lagen om offentlig upphandling upphandlas produkter/sortiment, service, 
rekonditionering, reparationer och transporter av hjälpmedel. Upphandlingarna 
administreras av HUL. 

Särskilt hjälpmedelsbeslut 
Hjälpmedel som är utanför sortiment, elrullstolar, *kognitiva hjälpmedel som kostar 
mer än tiotusen kronor, takmonterade lyftar och andra kostnadskrävande hjälpmedel 
kräver särskild prövning. Förskrivaren gör en förfrågan i ett beredningsunderlag. 
Beslut fattas av verksamhetsansvarig för hjälpmedelsverksamheten.  

*inte särskilt hjälpmedelsbeslut

Hjälpmedelsanvändarens ansvar 
Håbo kommun lånar ut hjälpmedel till namngiven brukare. 

Hjälpmedlet ska användas till vad det är avsett för och till det som tillverkaren ansvarar 
för enligt Produktansvarslagen. Den information som ges muntligen när hjälpmedlet 
lämnas ut och informationen i bruksanvisningen som medföljer hjälpmedlet ska följas. 
Om någon oklarhet råder i användandet av hjälpmedlet är det personen som använder 
hjälpmedlet som ansvarar för att kontakta förskrivaren. Den som använder och hanterar 
hjälpmedlet på ett sätt som det inte är avsett för, står själv ansvarig om olycka inträffar. 

Olycka eller olyckstillbud 
Om en olycka eller tillbud inträffar i samband med användning av ett hjälpmedel ska 
hjälpmedlet omedelbart tas ur bruk och orsaken utredas. Avvikelshnatering enligt 
gällande rutiner se riktlinjer Medicinskt Ansvarig Sjuksköterksa (MAS). 

Byte av hjälpmedel 
Byte av hjälpmedel kan göras om det medicinska eller funktionella behovet förändrats 
eller om befintligt hjälpmedel är utslitet. Bedömningen görs av förskrivare eller teknisk 
personal. Eventuella avgiftsbelagda tillbehör ersätts med nya i de fall man bedömer att 
man inte kan reparera hjälpmedlet. Vid byte av hjälpmedel ska förskrivaren göra en ny 
bedömning enligt gällande riktlinjer. 

Bortskänkande/utrangering av begagnade hjälpmedel 
Är endast aktuellt för produkter som är i utgående sortiment eller när hjälpmedlet vid 
återlämning skulle utrangeras. Beslut tas alltid av verksamhetsansvarig för hjälp-
medelsverksamheten. Har tillverkarens krav uppfyllts kvarstår produktansvaret hos 
tillverkaren. När överlåtelse sker, ska skriftlig information om överenskommelsen 
göras där det framgår att hjälpmedlet överlåtits i befintligt skick, att kommunens 
hjälpmedelsverksamhet upphör att ansvara för reparationer och inte längre ansvarar för 
hjälpmedlets säkerhet. Krav på återlämning upphör och mottagaren ansvarar för 
eventuella reparationer. 

Försäljning 
Försäljning av hjälpmedel görs i mycket begränsad omfattning. Se vidare information 
under avgifter, sidan 14. 
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*Försäljning av hjälpmedel tas bort

Information och rådgivning 
Råd om alternativa nära inköpsställen samt leverantörsadress ges. 

Antal hjälpmedel som får förskrivas 
Det bedöms individuellt. Generellt gäller att ett hjälpmedel per användningsområde 
förskrivs. Bostadens utformning kan medföra att flera hjälpmedel behövs och kan då 
förskrivas. 

Dubbelt boende/ Fritids boende 
Generellt gäller att ett boende utrustas. Allmänna/gemensamma utrymmen i anslutning 
till bostaden utrustas inte, till exempel tvättstuga, garage. Två boenden kan i vissa fall 
utrustas. Person som flyttar hemifrån och har behov av hjälpmedel i gamla hemmet för 
att fortfarande kunna vistas där periodvis, kan få nödvändiga hjälpmedel förskrivna. 
Fritidshus/-boende utrustas inte. 

Återställning efter nedmonterat hjälpmedel 
Kostnad för återställning efter nedmonterat hjälpmedel i brukarens bostad, bekostas 
inte. En enkel återställning görs av leverantör vid nedmontering av stationär taklyft, 
med borttagande av skruvar och igenspackling av hål i vägg/tak. 

Återlämning 
När ett hjälpmedel inte längre används eller behovet har förändrats ska hjälpmedlet 
återlämnas rengjort. Brukare, anhörig eller personal kontaktar hjälpmedelsverksam-
heten. I första hand står brukaren för transporten. Om svårigheter uppstår med 
transport, kan kommunens hjälpmedelsverksamhet ombesörja hjälp med transporten. 

Återtagande mot brukarens vilja 
Återtagande mot brukarens vilja kan göras om förskrivare bedömer att behov inte 
längre finns för aktuellt hjälpmedel. Återtagande kan också göras om aktuellt 
hjälpmedel innebär en risk på grund av ändrade förutsättningar eller om brukare inte 
följer givna instruktioner, missköter hjälpmedlet, hanterar eller använder hjälpmedlet 
på ett osäkert sätt eller på ett sätt som hjälpmedlet inte är avsett för. 

Driftskostnader 
Brukaren står för driftskostnader som elförbrukning, batterier och kostnad för 
punktering. Om brukaren inte själv kan utföra skötsel av hjälpmedlet ska annan person 
göra det, till exempel anhörig eller personal.  

Försäkring 
Brukaren rekommenderas att se över sitt försäkringsskydd beträffande hjälpmedel i 
hemmet och dess närmiljö vid stöld och brand samt att teckna reseförsäkring om 
hjälpmedlet ska tas med på resa. En ansvarsförsäkring eller allriskförsäkring är lämplig 
för att täcka eventuella kostnader för skador som vållats på annan person eller annan 
persons egendom.  
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*Stulet eller skadat hjälpmedel:
Får brukaren ersättning från försäkringsbolag för skadat eller stulet hjälpmedel ska 
ersättningen betalas till ägaren av hjälpmedlet, det vill säga Håbo kommun. Kommu-
nen bekostar självrisken. Om försäkringen inte täcker förlusten ersätter kommunen 
hjälpmedel upp till 2 000 kronors värde. Hjälpmedel överstigande 2 000 kronor 
debiteras brukaren. Kostnad för skada uppkommen vid normal användning av hjälp-
medlet ansvarar kommunen för. I uppenbara fall av vårdslöshet debiteras brukaren.  

*Förtydligat att brukaren har ansvar för hjälpmedlet oc ska se över sitt
försäkringsskydd. 

Hygienrutiner och smittskydd samt hantering av riskavfall 
Hygienrutiner för kommunal vård i Uppsala län från sektion för vårdhygien vid 
Akademiska sjukhuset ska följas. Se riktlinjer från Medicinsk Ansvarig Sjuksköterska 
(MAS) 

Regler gällande vistelse och bostadsort 

Vistelse i annan kommun 
Individuella hjälpmedel till person som är folkbokförd i Håbo kommun, men vistas i 
annan kommun för avtalad vård/anvisad behandling, bekostas av Håbo kommun. 
Förskrivningen (bedömning, utprovning, inträning, uppföljning) görs av den part som i 
avtalet har ansvar för hälso- och sjukvården. 

Hjälpmedel till person skriven i annan kommun 
Huvudprincipen är att förskrivning endast sker till Håbo kommuns invånare. 
Hjälpmedel till person som vistas i Håbo kommun för avtalad vård/anvisad behandling 
bekostas av hemlandsting/kommun.  Vistelsekommunen är skyldig att tillhandahålla 
sjukvård, där hjälpmedel ingår av akut karaktär. Förskrivningen (bedömning, 
utprovning, inträning, uppföljning) görs av den part som i avtalet har ansvar för hälso- 
och sjukvården. Som en service kan begränsad korttidsutlåning ske mot avgift för 
personer som är tillfälliga gäster i kommunen. Se vidare under tillfälliga lån. 

Flytt inom Håbo kommun 
Förskrivna hjälpmedel medtas vid flytt till annan bostad inom kommunen. Kunden står 
för transportkostnaden med undantag för flytt av stationär lyft, reglerbar säng och 
handtag med expanderfäste (gripostång).  Enkelt återställande sker vid nedmontering 
av stationär lyft av leverantör som borttagande av skruvar och igenspackling av hål i 
vägg/tak. 

Flytt från Håbo kommun 
Grundpolicyn är att hjälpmedel återlämnas till Håbo kommun vid flytt från orten. 
Undantag kan göras för vissa hjälpmedel som behövs omedelbart för den dagliga 
livsföringen på nya orten, samt vissa specialanpassade hjälpmedel. Brukare ska i god 
tid innan flytt kontakta ansvarig förskrivare som efter bedömning överlämnar ärendet 
till ansvarig för hjälpmedelsverksamheten. En överenskommelse om ansvarsövertag-
ande görs mellan kommunerna för de hjälpmedel som behöver tas med vid flytt. 
Försäljning av begagnade hjälpmedel som är förskrivna, kan ske vid utlandsflytt. 
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Fördelning mellan individuella hjälpmedel och basutrustning 

Individuella hjälpmedel 
Individuella hjälpmedel är alla hjälpmedel som är förskrivna och utprovade för en 
specifik brukare. Hjälpmedelsbudgeten omfattar alla individuellt förskrivna 
hjälpmedel.  

Basutrustning  
Basutrustning är den utrusning som finns på ett visst boende och som kan användas av 
fler personer. Ett boende bör utrustas så att miljön motsvarar de behov som de boende 
och personalen har, oavsett vem som för tillfället bor där enligt arbetsgivarens ansvar 
för arbetsmiljön. Den utrustning det gäller är sängar och lyftar både stationära och mo-
bila, dävert till sängar, grindskydd, standardglidlakan, stödkilar positionerings-kuddar 
för positionering i säng, lyftsele för akuta behov, duschvagn, hjälpmedel för att äta och 
dricka som pipmuggar, pet-emotkanter, bestick med tjockare grepp och antihalkunder-
lägg. Ansvaret och kostnaden för basutrustning har respektive enhetschef, de upprättar 
rutiner vad gäller säkerhet och hantering. 

Allmänna rullstolar på Pomona äldreboende, Dalängens demensboende och korttidsbo-
endet undantas och går under hjälpmedelsverksamhetens ansvar. 

Avgifter/Försäljning 
Försäljning av hjälpmedel görs i mycket begränsad omfattning. Den försäljning som 
förekommer gäller endast nedanstående produkter.  

Priser vid försäljning 
*Griptång 160 kronor  förskrivningsbart 
Bricka till rollator/gåbord 200 kronor  tas bort 
Korg till rollator/gåbord 200 kronor  förskrivningsbart 
Förhöjningsdynor/kildynor(alla sorter) 300 kronor tas bort 
Käpp trä/metall 100 kronor tas bort 

Avgifter vid långvariga behov av hjälpmedel 
*Dubbla manuella rullstolar 300 kronor per halvår debiteras månadsvis 
Elrullstol 500 kronor per halvår debiteras månadsvis 
Kombinerad handdator-mobiltelefon Avgiften avskaffad. KF 2014-02-24 § 114 
Dubbla rollatorer 500 kronor i en engångsavgift 

*Inga ändringar för avgifter vid långvariga behov. Förteckning av avgifter lyfts ur
dokumentet. 

Tillfälliga lån  
Tillfälliga lån är inte en prioriterad åtgärd enlig kommunens ansvar utifrån HSL utan 
en service som tillhandahålls mot avgift. 

Tillfälliga lån som är avgiftsbelagda förekommer till: 

• Besökare, personer som inte är skrivna i Håbo

• Dubbelutrustning till exempelvis sommarstugor och för resebruk.
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• Övergående behov efter skada eller operation då förskrivning inte är aktuell.
*Avgifter för tillfälliga lån
Säng 400kronor per månad 
Mobil lyft 400 kronor per månad 
Mobil hygienstol 100 kronor per månad 
Rullstol/arbetsstol 100kronor per månad 
B-hjälpmedel som toaförhöjning, ramper med mera. 100kronor per månad 

Transportkostnad tillkommer för säng och lyft  500 kronor per transport. 
Övriga hjälpmedel hämtas av låntagaren 

*Inga ändringar men förteckningen lyfts ur dokumentet
Förskrivaransvar vid försäljning/utlåning kan delas upp i tre nivåer. 
• Försäljning/utlåning utan råd- inget förskrivaransvar
• Försäljning/utlåning med generella råd – inget förskrivaransvar
• Försäljning/utlåning med individuella råd av legitimerad hälso- och sjukvårdsper-

sonal förskrivaransvar

Del 3 Riktlinjer för förskrivning inom produktområden 

Hjälpmedlen är ordnade i produktområden och klassificerade enligt ISO9999:2007. 
Klassificeringen är internationell och grundar sig på hjälpmedlets funktion och syfte. 

Sortimentet tas fram i arbetsgrupper inom respektive produktområde och avser fylla 
cirka 80% av behoven. Om man som förskrivare bedömer att ett behov inte kan 
tillgodoses inom befintligt sortiment kan en förfrågan göras i beredningsunderlag för 
särskilt hjälpmedelsbeslut. Särskilt beslut krävs även vid förskrivning av elrullstolar, 
taklyftar, kognitiva hjälpmedel som kostar mer än tiotusen kronor samt andra 
kostnadskrävande hjälpmedel. 

04 Hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling 

0403 Hjälpmedel för andningsbehandling 
Fästanordning/hållare för syrgastub på rullstol och rollator 
Behandlande klinik förser brukare med väska/ryggsäck för förvaring av syrgastub. Om 
en sådan lösning inte fungerar kan fästanordning förskrivas genom kommunens hjälp-
medelsverksamhet. Om tillbehör finns att beställa från respektive rollator/rullstols-
leverantör används dessa i första hand. Specialanpassning tillverkas i andra hand.  

0419 Hjälpmdel för att handha medicin särskilt hjälpmedelsbeslut 
Doseringshjälpmedel 
Elektroniska medicindosetter får förskrivas till person med kognitiv funktionsned-
sättning som är i behov av påminnelsehjälpmedel och inte klarar sitt medicinintag på 
annat sätt. Eventuellt med tillägg av andra behövliga strategier. Syftet är att öka den 
enskildes egen kontroll, att bli mer självständig, mer oberoende av andra personer. En 
förutsättning för förskrivning är att det finns ansvarig person som sköter påfyllnad av 
medicinerna och inställning av tid, vilket inte utförs av förskrivaren. 
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Toalettpapperstänger 
Får förskrivas 

Toalettpappershållare 
Får förskrivas som tillbehör som monteras på toalettstolsförhöjningen, inte separata 
hållare. 

Duschar och lufttorkar att fästa på toaletten 
Är en åtgärd för bostadsanpassning. Förskrivs inte genom hjälpmedelsverksamheten. 

0933 Hjälpmedel vid tvättning, bad och dusch 
Bad- och duschstolar, badbrädor och pallar 
Får förskrivas till person som för sin säkerhet har behov av det. 

Flyttbara toalettstolar/duschstolar med och utan hjul (hygienstolar) 
Får förskrivas till person som inte kan förflytta sig till och från toalett/dusch på annat 
sätt. Tillbehör som mjuksits får förskrivas när risk för sår föreligger eller när det 
väsentligen bidrar till bra sittande. 

Duschvagn 
Får förskrivas till om dusch inte kan utföras med duschstol. 

Antihalkmattor, antihalkband, tvättlappar, svampar, borstar, hjälpmedel vid manikyr och 
pedikyr 
Får inte förskrivas. 

Badkarslyft  
Får inte förskrivas 

12 Hjälpmedel vid förflyttning 
De enklaste typerna av produkter säljs, liksom vissa tillbehör. Avgifter förekommer. Se 
avgifter, sidan 14. 

1203 Gånghjälpmedel som hanteras med en arm 
Stödkäppar  
Får inte förskrivas, säljs. 

*Säljs inte
Armbågskryckor, underamskryckor, axillarkryckor och gåbockar 
Får förskrivas till person med nedsatt balans och/eller gångförmåga. 

Tillbehör till käppar och kryckor 
Isdubbar, handledsband, käpphållare, käpparkerare, doppskor får förskrivas. 

Gåstativ 
Får förskrivas till person med nedsatt balans och/eller gångförmåga 

Rollatorer 
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anvisningar och rutiner som gäller för tvångs- och skyddsåtgärder ska följas. Se 
riktlinjer Medicinskt ansvarig sjuksköterska. 

1812 Sängar 
Sängar, motoriserat reglerbara 
Förskrivs till person som på grund av rörelsehinder eller hjärtlungsjukdom behöver 
reglerbar säng för att underlätta uppresning och lägesändring. Vid stort omvårdnads-
behov förskrivs säng för att underlätta omvårdnad. 

Innan förskrivning ska möjlighet ses över att anpassa egen säng med förhöjningar, 
elsängryggstöd, sänglyft eller andra förflyttningshjälpmedel. Säng förskrivs inte enbart 
på grund av avsaknad av egen säng. 

Kommunens särskilda boenden har reglerbara sängar som standardutrusning. 

Sänglyft 
Sänglyft kan förskrivas till person som på grund av rörelsehinder har behov av höj och 
sänkbar säng för att underlätta förflyttningar. Förskrivs också för att underlätta 
omvårdnad. 

Madrass 
*Får inte förskrivas. Bekostas av brukaren. I eget boende och särskilt boende Vid
kortvarigt behov som vid palliativa tillstånd lånas basmadrass med hygienöverdrag ut. 

*Får förskrivas ihop med vårdsängen.

Bäddutrustning 
Som lakan, kuddar, draglakan och liknande förskrivs inte. Glidlakan som går under 
vändningshjälpmedel 1233 får förskrivas i eget boende. 

Filthållare 
Får förskrivs till person för att undvika tryck på personens kropp. 

Ställbart rygg- och benstöd och elektriskt sängryggstöd 
Får förskrivas för att personen självständigt ska kunna resa sig upp i sittande ställning 
eller på annat sätt lägesändra samt vid behov av högläge i säng av medicinska skäl. 

Sänggrind, Stöd- och vändhandtag, sängbygel, uppresningsstöd och lyftbåge, Stöd- 
och vändhandtag, sängbygel och uppresningsstöd  
Får förskrivas. 

Sänggrindar som hindrar en person att komma ur sängen är en skyddsåtgärd. De 
anvisningar och rutiner som gäller för tvångs- och skyddsåtgärder ska följas. Se 
riktlinjer Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Förskrivaren ansvarar för att 
separata grindar/stöd monteras på ett säkert sätt. Lyftbåge att fästa på säng får 
förskrivas i ordinärt boende. I särskilt boende ingår det som basutrustning. 

1815 Höjdställbara tillsatser till möbler 
Förhöjningsklossar 
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2421 Förlängare 
*Griptång Förskrivs inte, tillhandahålls och säljs.

*Blir förskrinvinsbart

2427 Fästanordningar 
Antihalkunderlägg får förskrivas för att underlätta matsituation men inte för tillredning 
av mat och hushållsarbete. Får användas för placering under rullstolsdynor och 
madrasser. 

2436 Transporthjälpmedel 
Bärhjälpmedel 
Rullbord 

Får inte förskrivas. 

Hjulsatser 
Får inte förskrivas 

---------- 
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Riktlinjer avseende individuellt förskrivna 
hjälpmedel inom kommunal hälso- och sjukvård 

Antagen av xx nämnden xx-xx-xx § xx 
Dokumentet gäller som längst fram till 2020-12-31 
Dokumentägare: Monica Lundquist (Medicinskt ansvarig för rehabilitering MAR) 
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Inledning 

Riktlinjen omfattar förskrivning av hjälpmedel till personer från 21 års ålder avseende 

rörelsehinder och kognition. Hjälpmedelsförskrivning är en del av hälso- och 

sjukvården. Landsting och kommuner har som sjukvårdshuvudmän skyldighet, enligt 

Hälso- och sjukvårdslagen att ansvara för habiliterings- och rehabiliteringsinsatser som 

omfattar individuellt förskrivna hjälpmedel. 

Hjälpmedel 

Med individuellt förskrivna hjälpmedel avses här de hjälpmedel som kräver hälso- och 

sjukvårdens kompetens för bedömning och utprovning. Hjälpmedlen ska förbättra, 

vidmakthålla eller kompensera för nedsatt eller förlorad funktion och förmåga att klara 

det dagliga livet. De hjälpmedel som avses återfinns under rubriken Produktområden i 

denna riktlinje 

Lagar och förordningar som reglerar tillhandahållandet och användandet 
av hjälpmedel 

Hälso- och sjukvårdslag (HSL) 

Reglerar sjukvårdshuvudmännens ansvar att tillhandahålla hjälpmedel för personer med 

funktionsnedsättning. I lagen framhålls att god tillgång till väl fungerande hjälpmedel är 

en grundläggande förutsättning för att personer med funktionshinder ska kunna leva ett 

så aktivt och självständigt liv som möjligt. Hälso- och sjukvårdslagen är ingen 

rättighetslag. 

Lagen om medicintekniska produkter (SFS 1993:584) 

Reglerar bestämmelser om produkterna, att produkterna är säkra, tillförlitliga och 

lämpade för sitt ändamål. 

Socialstyrelsens föreskrifter (2008:1) 

Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och 

sjukvården beskriver vårdgivarens ansvar vad gäller hantering och användning av 

medicintekniska produkter. 

Patientlagen (SFS 2014:821) 

Lagen ska säkerställa att brukare ges mer inflytande i valet av hjälpmedel. När det finns 

olika hjälpmedel tillgängliga ska patienten ges möjlighet att välja det alternativ som hen 

föredrar. Brukaren ska kunna få det valda hjälpmedlet om det med hänsyn till hens 

behov och till kostnaderna för hjälpmedlet framstå som befogat. 

Produktsäkerhetslagen (2004:451) 

För medicintekniska produkter som är avsedda för konsumenter gäller 

produktsäkerhetslagen. 
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Myndighetsansvar 

Socialstyrelsen 

En statlig myndighet under socialdepartementet som har en mycket bred verksamhet 

som rör socialtjänst, hälso- och sjukvård, hälsoskydd och epidemiologi. Socialstyrelsen 

har ett nationellt ansvar när det gäller hjälpmedel. 

Läkemedelsverket 

Är en statlig myndighet under Socialdepartementet som har som uppdrag att främja den 

svenska folkhälsan. Målsättningen är att den enskilde patienten och hälso- och 

sjukvården ska få tillgång till säkra och effektiva läkemedel. Till läkemedelsverkets 

område hör även tillsyn av tillverkare och produkter inom det medicintekniska området. 

Inspektionen för vård och omsorg ( IVO) 

Ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvården, socialtjänst och verksamhet enligt lagen 

om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Myndigheten ansvarar också för 

viss tillståndsprövning inom nämnda områden. I tillsynsuppdraget ingår handläggning 

av anmälningar, till exempel Lex Sarah, lex Maria och kommunernas skyldighet att 

rapportera ej verkställda beslut. Huvuduppgiften är att granska att befolkningen får vård 

och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra 

föreskrifter. 

Myndigheten för delaktighet 

Myndigheten för delaktighet har i uppdrag att verka för att funktionshinderpolitiken ska 

få genomslag i hela samhället. Det bygger på FN:s konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning. Myndigheten arbetar gentemot och genom andra 

myndigheter, kommuner och landsting. Myndigheten för delaktighet är en 

sammanslagning av Handisam och delar av Hjälpmedelsinstitutet. 

Nationella prioriteringar 

Enigt HSL ska vården ges med respekt för alla människors lika värde och den som har 

det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården. Följande tre 

principer ska enligt riksdagens beslut vara vägledande för alla prioriteringar inom hälso- 

och sjukvård. 

Människovärdesprincipen 

Alla människor har lika värde och samma rätt till vård oavsett vem de är, vad de har 

eller gör. Det är endast den samlade bedömningen av behovet som ska avgöra insatsen. 

Behovs och solidaritetsprincipen 

Resurserna ska främst satsas på de medborgare som har de största behoven. Behoven 

hos svaga grupper och grupper som har svårt att göra sina röster hörda ska särskilt 

beaktas. 

Kostnadseffektivitetsprincipen 

En rimlig relation mellan kostnader och effekt, mätt i hälsa och livskvalitet, bör 

efterstävas vid valet av olika åtgärder. 
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Principerna är rangordnade, människovärdesprincipen går före behovs och 

solidaritetsprincipen som går före kostnadseffektivitetsprincipen. Begreppet prioritering 

innebär att något ges företräde framför något annat. 

Förskrivning av hjälpmedel 

Förskrivare av individuella hjälpmedel är legitimerade arbetsterapeuter, 

sjukgymnaster/fysioterapeuter och sjuksköterskor anställda i kommunen. För vissa 

hjälpmedelsgrupper kan även arbetsterapeuter och sjukgymnaster inom landstinget vara 

förskrivare. Förskrivaren ska ha kunskap om vilka lagar, föreskrifter och förordningar 

som är av betydelse i förskrivningsprocessen. De riktlinjer och rutiner som gäller för 

individuellt förskrivna hjälpmedel ska följas. Förskrivare ska genomgå de förskrivar-

utbildningar som är aktuella. 

Förskrivningsprocessen 

 Förskrivaren har ansvar att följa förskrivningsprocessens alla delar.

 Bedöma behov av insatser

 Prova ut och välja specifik produkt

 Specialanpassa

 Informera

 Instruera, träna

 Följa upp och utvärdera funktion och nytta.

Individuell bedömning 

Enligt HSL ska varje patient som vänder sig till vården, om det inte är uppenbart 

obehövligt snarast ges en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd. För att klargöra 

om ett behov av hjälpmedel finns ska en behovsbedömning göras. Bedömningen görs 

utifrån brukarens funktionsnedsättning, aktivitetsförmåga och behov. Vid bedömningen 

ska hänsyn tas till hur stora svårigheter brukaren har i sin vardag, vilken effekt/nytta 

hjälpmedlet kan ha för att minska svårigheterna samt vad hjälpmedlet kostar i 

förhållande till den nytta brukaren kan förväntas ha av hjälpmedlet. Bedömningen om 

en hjälpmedelsinsats ska göras bör alltid ställas i relation till andra vidtagna eller 

planerade hälso- och sjukvårdsåtgärder till exempel rehabiliteringsinsatser. 

Delaktighet och möjlighet att påverka valet av hjälpmedel 

I patientlagen stärks brukarens inflytande i förskrivningsprocessen. I den verksamhet 

där hjälpmedel förskrivs ska man arbeta strukturerat, systematiskt och långsiktigt för att 

involvera hjälpmedelsanvändarna i förskrivningsprocessen. Den enskilde ska ges 

möjlighet att välja hjälpmedel inom befintligt sortiment när likvärdig produkt finns, om 

det i relation till kostnaderna framstår som befogat. 
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Prioritering i kommunen 

Med grund i de tre nationella principerna prioriteras förskrivningsinsatser enligt 

följande 

Prioriteringsnivå 1 

 Hjälpmedel för att klara dagliga aktiviteter som personlig vård, förflyttning, av-och

påklädning samt planera och organisera sin vardag.

 Överflyttning till/från säng, rullstol, toalett

 Förflytta sig i bostaden och till/från arbete

 Klara personlig vård samt tvätta sig, gå på toaletten och av och påklädning

 Förstå ,planera och organisera sin vardag med stöd för tidsuppfattning och minne

 Hjälpmedel som förebygger/behandlar trycksår i sittande eller liggande

 Hjälpmedel som ger möjlighet till ett stabilt sittande för att kunna utföra aktiveter i

prioriteringsnivå 1

Prioriteringsnivå  2 

 Hjälpmedel för vardagsaktiviteter med syfte att klara ett självständigt och aktivt liv i

relation med sin omgivning och närmiljö.

 Kunna förflytta och/eller orientera sig i sin närmiljö för att till exempel kunna ta sig

till affär, bank eller fritidsaktivetet.

 Dataanpassning för att självständigt kunna använda sin dator.

Prioriteringsnivå3 

 Hobby, idrott och fritidsaktiveteter.

Enligt kommunens riktlinjer prioriteras inte dessa aktiviteter men förskrivna hjälpmedel 

kan användas om de fungerar för ändamålet. 
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Vårdgivaransvar 

Uppsala Län 

 I samband med utskrivning från slutenvård ska verksamheten säkerställa att den 

enskildes behov av hjälpmedel kartläggs och tillgodoses. Förskrivning av hjälpmedel 

ska ske på plats, eller genom att den enskildes behov kommuniceras till ansvarig 

förskrivare i mottagande verksamhet. När det gäller hjälpmedel för förflyttning, 

personlig vård och kognition har kommunen ansvar från 21 års ålder. Landstinget har 

ansvaret upp till 21 års ålder. Det finns en länsgemensam rutin för hur överlämningen 

av hjälpmedelsansvaret ska gå till när den enskilde fyller 21 år. Landstinget ansvarar för 

syn-, hör-, tal- kommunikations- och ortopedtekniska hjälpmedel för alla åldrar. 

Håbo kommun 

Ansvarig vårdgivare i kommunen är Vård och Omsorgsnämnden som antar riktlinjen 

för förskrivning av hjälpmedel utifrån prioriteringerar, budget och avgifter. 

Verksamhetschef 

Ansvarar för att verksamheten organiseras så att hjälpmedel hanteras och används på ett 

säkert sätt. 

Hjälpmedelsansvarig 

Ansvarar för rutiner och övergripande hantering av hjälpmedel. Introduktion av 

nyanställda gällande riktlinjer, rutiner och förskrivarbehörighet. Hjälpmedelsansvarig 

representerar kommunen i det länsövergripande samarbetet i Uppsala Län. 

Legitimerad personal 

Arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut och sjuksköterska ansvarar för att förskriva 

hjälpmedel enligt förskrivningsprocessen och gällande riktlinjer inom respektive 

produktområde som de ansvarar för. 

Organisation för hjälpmedelshantering i Uppsala län 

Bashjälpmedel 

Varje kommun lagerhåller och ansvarar för sina bashjälpmedel. Hjälpmedel som 

kommunen hanterar inom sin hjälpmedelsverksamhet är till exempel gånghjälpmedel 

och hygienhjälpmedel. Underleverantör hanterar rekonditioneringen av bashjälpmedel. 

Avancerade hjälpmedel och HUL 

HUL(Hjälpmedel Uppsala Län) bistår kommunerna i hjälpmedelsfrågor då det krävs 

specialistkompetens och praktisk hantering av avancerade hjälpmedel enligt 

samverkansavtal. Syftet är en kostnadseffektiv hantering med hög kvalitet och säkerhet. 

Ett köp- och säljsystem kommunerna emellan ger en effektiv återanvändning av 

hjälpmedel över hela länet. 
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 HUL’s uppgift är: 

 Administration av hjälpmedelssystem

 Fakturering

 Distribution och Förrådshantering

 Konsultation vid hjälpmedelsutprovning

 Teknisk service

 Upphandling av hjälpmedel

 Förskrivarutbildningar

 Samordning av sortimentsgrupper

Se samverkansavtal HUL för mer information. 

Sortimentsgruppsarbete och upphandling 

För länets kommuner är det gemensamma sortimentsgruppsarbetet grunden för 

upphandlingar av hjälpmedel inom olika produktområden. Enligt lagen om offentlig 

upphandling upphandlas produkter, service, rekonditionering, reparationer och 

transporter av hjälpmedel. Sortimentet måste ha tillräcklig bredd för att möta alla typer 

av funktionsnedsättningar och för den enskilde att kunna påverka valet av hjälpmedel. 

Hantering av hjälpmedel i Håbo kommun 

Särskilt hjälpmedelsbeslut 

För vissa dyrare och mer avancerade hjälpmedel samt hjälpmedel utanför sortiment ska 

förskrivaren göra en bedömning utifrån ett särskilt hjälpmedelsbeslut, se 

produktgrupper. Beslut fattas av hjälpmedelsansvarig. 

Skydds- och begränsningsåtgärder 

Se riktlinje skydds- och begränsningsåtgärder vid förskrivning av hjälpmedel som 

innebär att brukaren begränsas av t.ex. grind på säng eller bälte till rullstol. 

Brukarens ansvar 

Ett förskrivet hjälpmedel är ett lån från kommunen till en specifik brukare. Brukaren 

ansvarar för att kontakta förskrivaren om hjälpmedlet går sönder, behovet förändras 

eller om oklarheter råder i användandet av hjälpmedel. Brukaren ansvarar även för att 

återlämna hjälpmedlet när behovet upphört. Om brukaren använder produkten på ett sätt 

som det inte är avsett för står brukaren själv ansvarig om en olycka inträffar. 

Driftskostnader 

Brukaren står för driftskostnader som batterier, elförbrukning och material vid 

punktering. 

Försäkring 

Brukaren rekommenderas att se över sitt försäkringsskydd så att det gäller för 
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hjälpmedlet vid stöld och brand samt att teckna reseförsäkring om hjälpmedlet tas med 

på resa. Vid förlust av ett hjälpmedel är brukaren ersättningsskyldig. 

Antal hjälpmedel som får förskrivas  

Grundprincipen är att ett hjälpmedel per användningsområde kan förskrivas. När 

bostadens utformning medför att flera hjälpmedel är nödvändigt för samma 

användningsområde för att personen ska klara grundfunktionerna i sin bostad kan flera 

hjälpmedel förskrivas. I vissa fall kan dubbelförskrivning medföra en avgift, se avgifter. 

Endast ett boende utrustas där den enskilde är mantalsskriven. I de fall när en brukare 

vistas periodvis i två hem t.ex. föräldrahem kan undantag göras. Individuella hjälpmedel 

förskrivs inte till fritidshus eller fritidsaktivitet. 

Byte av hjälpmedel 

Hjälpmedel kan bytas ut om en brukares behov förändras på ett sätt som motiverar ny 

förskrivning eller om förskrivet hjälpmedel är utslitet och inte kan repareras. 

Bedömningen görs av förskrivare. 

Återtagande av hjälpmedel  

Ett förskrivet hjälpmedel kan återtas när hjälpmedlet inte längre kompenserar för 

funktionsnedsättningen eller förskrivaren bedömer att behovet inte är motiverat. Kan 

även ske om brukaren inte följer givna instruktioner eller hanterar hjälpmedlet på ett 

felaktigt sätt. 

Korttidslån 

Kommunen kan som en service hyra ut hjälpmedel (inom upphandlade 

produktområden)i de fall förskrivning inte är aktuellt till exempel vid resa, till 

fritidsbostad eller tillfällig gäst i kommunen. Korttidslån är inte en hälso- och 

sjukvårdsinsats och ska inte dokumenteras i patientjournal 

Avgifter 

Avgifter tas ut för lån av vissa hjälpmedel enligt gällande beslut i kommunfullmäktige. 

Se avgifter. 

Flytt  

Hjälpmedel återlämnas till den kommun brukaren flyttar från. Undantag kan göras för 

vissa hjälpmedel som behövs omedelbart för den dagliga livsföringen. En 

överenskommelse görs då om ansvarsövertagande mellan de olika 

kommunerna/landstingen. Vid flytt inom kommunen står brukaren för transporten med 

undantag för flytt av stationär lyft och individuellt förskriven säng. 

Utlandsvistelse 

Hjälpmedel som medförs vid tillfällig utlandsvistelse måste alltid återföras till 

kommunen. Brukaren står själv för alla kostnader för transport och ev. reparationer eller 

reservdelar utomlands. Inför resa med elrullstol kontaktas förskrivare och tekniker från 

HUL för information angående hantering av batterier. 

Asylsökande och personer utan tillstånd 

Landstinget har ansvar för hälso- och sjukvården till och med den tidpunkt när den 
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asylsökande fått beslut om permanent uppehållstillstånd och blir folkbokförd. Därefter 

har personen tillgång till hälso- och sjukvård som övriga bosatta i kommunen. 

Bostadsanpassning 

Produkter som innebär anpassning av fasta funktioner i bostaden eller i anslutning till 

den betraktas som åtgärder för bostadsanpassning t.ex. trapphissar, ramper, duschar och 

lufttorkar och porttelefon. 

Egenansvar 

Om en persons hjälpmedelsbehov inte omfattas av kommunens ansvar hänvisas 

personen till att själv köpa och ansvara för produkten. Hälso- och sjukvårdens personal 

kan bistå med generella råd om produkter/hjälpmeden, vilket inte behöver journalföras. 

Ges individuella råd ska dessa journalföras. 

Egenvård 

Legitimerad personal/förskrivare kan bedömda om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan 

utföras som egenvård, att en person själv eller med hjälp av någon annan kan utföra en 

åtgärden. Bedömning ska göras enligt egenvårdsföreskriften SOSFS 2009:6.  

Bedömning behöver inte göras om det anses vara uppenbart obehövligt. Bedömningen 

grundar sig på patientens förmåga i kombination med hjälpmedlet och 

omgivningsfaktorer. En viktig förutsättning är att utgå ifrån vad som är patientsäkert i 

varje enskilt fall. Ett egenvårdsbeslut upprättas av förskrivaren. 

Hygienrutiner och smittskydd 

Det är viktigt att förhindra smitta inom alla områden i vården därför ska basala 

hygienrutiner konsekvent praktiseras i allt vårdarbete och hjälpmedelshantering för att 

förhindra smittspridning .Se hygienrutiner för kommunal vård  i Uppsala Län och 

Vårdhandboken. 

Avvikelse/tillbud 

En negativ händelse är en avvikelse som skulle ha kunnat orsaka vårdtagare eller annan 

person skada eller risk för skada. Avvikelsen kan bero på produktfel eller brister i 

handhavandet. Om en avvikelse har inträffat med en medicinteknisk produkt ska en 

avvikelseregistrering i verksamhetssystem Treserva göras. Den personal som upptäcker 

händelsen ska kontakta arbetsterapeut och/eller sjukgymnast/fysioterapeut och 

produkten skall tas ur bruk och märkas. Medicinskt ansvarig för rehabilitering skall 

informeras om avvikelsen och påbörja en utredning. Innan utredningen slutförs ska 

orsakerna till det inträffade så långt som möjligt fastställas. Om utredningen visar att det 

finns brister i verksamhetens kvalitet ska förbättringsåtgärder vidtas. Utredning, 

bedömning och de vidtagna åtgärderna ska dokumenteras. 

Ansvar inom andra verksamheter 

Särskilda boendeformer enligt SOL och LSS 

I särskilda boendeformer finns så kallad basutrustning av hjälpmedel. Med 

basutrustning menas sådant som kan användas av flera brukare och/eller ska underlätta 

personalens arbetssituation. Vad som ingår i boendets basutrustning framgår i riktlinjen 

medicinteknisk utrustning. 
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11(15) 
Datum Vår beteckning 
2016-07-20 VON 2015/00011 nr 1861 

Socialförvaltningen 

Arbetslivet 

Hjälpmedel vid yrkesutövning förskrivs inte. Dessa bekostas av arbetsgivare eller 

försäkringskassa. 

Dagligverksamhet 

Daglig verksamhet räknas som arbetsplats. Hjälpmedel avsedda att användas där 

förskrivs inte av hjälpmedelsverksamheten. Hjälpmedel avsedda för hemmet får 

medtagas. 

37



12(15) 
Datum Vår beteckning 
2016-07-20 VON 2015/00011 nr 1861 

Socialförvaltningen 

 Förskrivning inom produktområden 

Hjälpmedel är ordnade i produktområden enligt den internationella klassificeringen av 

hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar (ISO 9999:2011) och grundar sig 

på hjälpmedlets funktion/syfte för brukaren. För att förskrivning ska ske måste 

hjälpmedlet tillhöra någon av dessa beslutade produktgrupper.  I rutiner för förskrivning 

av hjälpmedel finns kriterier för förskrivning inom varje produktområde. Förteckning av 

befintligt hjälpmedelssortiment listas separat. Om förskrivare bedömer att behov ej kan 

tillgodoses genom befintligt sortiment görs bedömning utifrån särskilt 

hjälpmedelsbeslut. 

04 Hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling 

0403 Hjälpmedel för andningsbehandling 
Fästanordning/hållare för syrgastub på rullstol och rollator 

0419 Hjälpmedel för att hantera medicin, doseringshjälpmedel 

Elektronisk medicindosett 

0427 Hjälpmedel för sinnesstimulering 

Tyngdtäcken 

0433 Antidecubitushjälpmedel 

Madrasser avsedda för trycksårsprevention 

0448 Rörelse-, styrke- och balansträningsredskap (särskilt hjälpmedelsbeslut) 

Ståstöd, tippbräda. 

09 Hjälpmedel för personlig vård 

0909 Hjälpmedel för på och avklädning 

Strumppådragare 

0912 Hjälpmedel vid toalettbesök 

Flyttbara toalettstolar med och utan hjul 

Toalettstolsförhöjningar fristående, lösa och fasta tillsatser, inkl. tillbehör 

Armstöd och/eller rygg/bålstöd som monteras på toalett. 

0933 Hjälpmedel vid tvättning/bad och dusch 

Flyttbar toalett/duschstol med hjul 

Duschvagn 

Duschstol/pall 

Badkarsstol, badbräda 
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Datum Vår beteckning 
2016-07-20 VON 2015/00011 nr 1861 

Socialförvaltningen 

12 Hjälpmedel vid förflyttning 

1203 Gånghjälpmedel som hanteras med en arm 
Armbågskrycka, axillarkrycka, underarmskrycka (RA) 

Gåbock 

1206 Gånghjälpmedel som hanteras med båda armarna 

Gåstativ 

Rollator 

Gåbord manuellt och elektriskt 

1222 Manuellt drivna rullstola 

Manuellt drivna rullstolar 

Manuell rullstol som är motorunderstödd, eldriven mekanism som aktiveras med 

drivringar. (särskilt hjälpmedelsbeslut) 

Manuell rullstol med ståfunktion (särskilt hjälpmedelsbeslut) 

1223 Motordrivna rullstolar    (särskilt hjälpmedelsbeslut) 

Eldrivna rullstolar med manuell styrning och motoriserad styrning 

Eldrivna vårdarmanövrerade rullstolar 

1224 Tilläggsutrustning till rullstolar 

Drivaggregat  (särskilt hjälpmedelsbeslut) 

Tillbehör; extrahjul till rullstol t.ex. Freewheel. 

Rullstolsbord, bälten och selar till rullstolar (Begränsningsåtgärd) 

1231 Hjälpmedel för överflyttning och vändning 

Glidbrädor, glidlakan, glidmattor, vändningsmattor, fristående lyftbåge, vårdbälten, 

uppresningsbälten, vridplatta med och utan handtag, överförflyttningsplattformar 

1236 Personlyftar 

Hjullyftar, mobila stålyftar 

Stationära personlyftar (särskilt hjälpmedelsbeslut) 

Lyftselar 
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Socialförvaltningen 

15 Hjälpmedel i hushållet 

1503 Hjälpmedel för att äta och dricka 

Bestick, mugg, glas, tallrik, pet-emot kant 

18 Hjälpmedel för utrustning och anpassning av bostäder och andra 
lokaler 

1809 Sittmöbler och sitsar 

Arbetsstol med gaskolvshöjning, coxitstol, arbetsstol med elhöjning. 

Benstöd, fotstöd som tillbehör till arbetsstol eller rullstol. 

Ryggkuddar, ryggdynor som tillbehör till rullstol 

Dynor och underlägg som tillbehör till rullstol; tryckfördelande och tryckavlastande. 

Bälten och selar    (Begränsningsåtgärd) 

1812 Sängar 

Sängar, motoriserat reglerbara 

Madrass, tillhörande motoriserad säng 

Elektriskt sängryggstöd 

Sänggrind, grindskydd, stöd- och vändhandtag, sängbygel, uppresningsstöd, 

lyftbåge/dävert 

1815 Höjdställbara tillsatser till möbler 

Förhöjningsklossar och förhöjningsben 

1818 Stödanordningar 

Stödhandtag av expandertyp 

1830 Hissar, lyftplattformar, trapphissar och ramper 

Portabel ramp, tröskelramp 

22 Hjälpmedel för information och kommunikation 

2227 Varseblivningshjälpmedel 

Ur och klockor, almanackor, kalendrar och planeringssystem 

2236 Inmatningsenheter till datorer och elektrisk utrustning 

Tangentbord och styrsystem till dator, programvara till dator som krävs för 

manöverorganets användning 

2290 Hjälpmedel för kognitivt stöd 

Kognitivt bildstöd för utförande av dagliga livets aktiviteter. 
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Socialförvaltningen 

24 Hjälpmedel för hantering och transporter av produkter 

2413 Hjälpmedel som kan styra och kontrollera på avstånd 

Fjärrsystem, omgivningskontroll. (särskilt hjälpmedelsbeslut) 

2421 Förlängare 

Griptång 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
Datum Vår beteckning 
2016-07-07 VON 2016/00008 nr 1849 

Socialförvaltningen 
Socialförvaltningens stab 
Lena Fertig, Administrativ controller/ 
nämndsekreterare 
0171-525 06 
socialnämnden@habo.se 

Redovisning av delegationsbeslut 

Förslag till beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att delegations-

besluten för perioden 2016-05-30 – 2016-08-22 är redovisade

Sammanfattning 

På vård- och omsorgsnämndens sammanträde redovisar socialförvaltningen 

alla beslut som fattats med stöd av delegation. Detta sker dels muntlig av 

avdelningschef och dels finns besluten sammanställda i den pärm som finns 

med på sammanträdet och som kan studeras individuellt. 

Beslutsunderlag 

– Sammanställning uttagen ur verksamhetssystemet Treserva, sekretess

__________ 

Ärende 5
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