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Riktlinjer från den strategiska gruppen Halland 

5:7 Hjälpmedel 

Förskrivaren ansvarar för en korrekt förskrivning i Websesam. Hjälpmedelscentrum 

ansvarar för att leverera utifrån Hjälpmedelsnämndens fastställda ledtider. 

Varbergs Kommun, Falkenbergs Kommun och Laholms Kommun har egen 

hjälpmedelsverksamhet som komplement till Hjälpmedelscentrum. 

Förskrivning utanför standardsortiment kan medförar längre handläggningstid. 

Förskrivningar ur buffertförråd ska administreras direkt av förskrivare och lagret fylls 

på av Hjälpmedelscentrum utan fördröjning.  

Tidig hjälpmedelsförskrivning och förtroendeförskrivning ska användas för en effektiv 

hjälpmedelsprocess. 

Hemgångsklar 

 

Checklista ska vara uppfylld och säkerställd inför att en patient med behov av 

insatser från kommunen ska skrivas ut från slutenvård. Hjälpmedel för att klara 

toalettbesök, förflyttning inomhus och säng/personlyft ska finnas eller leverans ska 

vara planerad om behov finns när patient ska vårdas hemma och det kräver 

kommunal insats. 

Kriterier för att Hjälpmedelscentrum ska kunna leverera inom 

fastställd tid 

 För att Hjälpmedelscentrum ska kunna leverera inom fastställt tid så måste 

förskrivning har kommit in till Hjälpmedelscentrum senast 48 timmar innan 

önskad leveransdag. 

 Val av hjälpmedel sker inom fastställt standardsortiment (se lista sidan 3) 

 Förskrivare ska ange rätt adress, telefonnummer till kontaktperson samt 

eventuell portkod på förskrivningen. 

 Om behov finns av att ett utrymme ska vara tömt vid leverans av säng/lyft så 

måste detta vara genomfört innan förskrivning/leverans. Viktigt även att 

förskrivare innan förskrivning/leverans har undersökt att säng/lyft får plats i det 

tilltänkta utrymmet. Om dessa kriterier inte är uppfyllda kommer 

Hjälpmedelscentrum inte leverera säng/lyft. 

 Förskrivaren ska ha valt förskrivningssyfte ”trygg och effektiv hemgång” på 

förskrivningen i Websesam. HMC levererar endast hem till brukare om 

följande skrymmande artiklar förskrivits Säng, Personlyft och Komfortrullstol.  

 Hjälpmedelscentrum levererar endast helgfria vardagar. 
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Fastställt sortiment för trygg och effektiv utskrivning från 

slutenvård 

Säng: 

38110 Säng SB755 90 cm Susanne s/Britt V   

38111 Säng SB755 105 cm Susanne/Britt V 

  

Madrass: 

42547 Madrass Optimal 5zon Olivia 90x200, sårgrad 2 

42548 Madrass Optimal 5xon Olivia 105x200, sårgrad 2 

42538 Madrass standard Solatium basmadrass 90x200 

42504 CuroCell Nova 90x200, sårgrad 2 

44897 CuroCell S.A.M. PRO sårgrad 3 

42501 Madrass CuroCell AUTO4 90x200, sårgrad 4 

42502 Madrass CuroCell AUTO4 105x200, sårgrad 4 

 

Personlyft: 

41520 Mobil lyft Birdie 

    

Lyftsele: 

 Se sortiment med status lagervara i Websesam 

 

Hygien: 

37134 Hygienstol Ocean 2    

40609 Hygienstol Ocean Vip    

10024 Toalettförhöjning fristående 

   

Förflyttning: 

33157 Rollator Futura 600  

   

Överflyttning: 

41890 Överflyttningsplattform Molift Raiser II 
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Rullstol: 

 Rullstol Cross allround Sb 40-45 

 Rullstol Cross allround Sb 50 

 Rullstol Prio/Azalea Komfort Sb 39-49 

Sittdyna: 

 Se sortiment med status lagervara i Websesam 

 

Hjälpmedel för tyngre brukare samt barn kontakta Konsulent på Hjälpmedelscentrum. 

 

 Hjälpmedelscentrum kan garantera leverans inom ersättningskedjan. 

Se lagersaldo lager 10 innan ni förskriver. 

 Om ni väljer andra artiklar utöver ovanstående fastställda sortiment kan 

Hjälpmedelscentrum inte garantera er leverans inom fastställd tid. 

 Förskriver ni beställningsvara kommer leveransen ske när inköp skett. 
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Flödesschema för förskrivning och leverans för trygg och effektiv 

utskrivning från slutenvård 

 

 

Förskrivare får information att 
patient ska skrivas ut från sluten 

vård

Innan förskrivning/ leverans av hjälpmedel måste utrymme 
vara frigjord hos brukare för att Hjälpmedelscentrum ska 

kunna leverera skrymmande hjälpmedel

Viktigt att förskrivare även undersökt att hjälpmedlet får 
plats i angivet utrymme

Om detta inte är utfört kan Hjälpmedelscentrum inte 
leverera

Förskrivaren lägger sin 
förskrivning i Websesam

Förskrivaren väljer artikel från listan ”Fastställt sortiment för 
trygg och effektiv utskrivning från slutenvård”. 

Om arbetsterapeut förskriver säng och sjuksköterska 
förskriver madrass och de ska samlevereras måste detta 

anges i förskrivningen. 
Välj förskrivningssyfte ”trygg och effektiv hemgång”

Förskrivning skickas in till Hjälpmedelscentrum senast 48 
timmar innan önskad leverans.

För att säkerställa leverans på fredagar behöver 
Hjälpmedelscentrum er förskrivning senast kl. 15.30 på 

onsdagen samma vecka.

Innan förskrivaren verkställer 
order i Websesam

Kontrollera att förskrivningssyfte ”trygg och effektiv 
hemgång” är vald.

Kontrollera att ni angett rätt telefonnummer till 
kontaktperson, adress och eventuell portkod.

Är ovanstående kriterier uppfyllda och patient/anhörig eller 
hemtjänst är tillgänglig för att ta emot leverans kommer 

leverans ske inom fastställd tid.

Hjälpmedelscentrum levererar endast helgfria vardagar.

När ordern är verkställd kommer 
Hjälpmedelscentrum planera in 

leverans
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Rekommenderat sortiment på buffertförråd för trygg och effektiv 

utskrivning från slutenvård 

 

33157 Rollator Futura 600  

38171 Rullstol Cross Sb 42.5 

38173 Rullstol Cross Sb 45  

44964 Sittdyna Concil kupad 43x40x6 

44967 Sittdyna Concil kupad 45x45x6,5 

20201 Sittdyna Roho 45x43 

10024 Toalettförhöjning fristående 

19168 Hink fristående toalettförhöjning 

10033 Toalettförhöjning 6 cm fast med armstöd 

10034 Toalettförhöjning 10 cm fast med armstöd 

37131 Duschstol Swift 

37132 Ryggstöd Swift 

36780 Glidlakan EasyRoll längd 100 cm 

41890 Överflyttningsplattform Molift Raiser alt. 

42701 Vridplatta Turner PRO 

35092 Ramp tröskel Excellent 1-lagers, höjd 1,8 cm 

41523 Ramp tröskel gummi utan tejp 1 cm hög 

41978 Ramp tröskel gummi utan tejp 2.0 cm hög 

31126 Lyftsele Basic Sling S polyester med förstyvade benstöd 

31127 Lyftsele Basic Sling M polyester med förstyvade benstöd 

31128 Lyftsele Basic Sling L polyester med förstyvade benstöd 

31129 Lyftsele Basic Sling XL polyester med förstyvade benstöd 

 

Hjälpmedelscentrum fyller på buffertförrådet inom ersättningskedja. 

Frågor som rör buffertförrådet kontaktar ni i första hand er buffertförrådsansvarig. 

 

Vid frågor vänligen kontakta Hjälpmedelscentrums Kundtjänst telefonnummer 

010- 47 619 30 


