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Dagens agenda 

 

9.00 -Förskrivning av hjälpmedel- mitt ansvar som förskrivare 

        -Varför byter vi sortiment och gör ny upphandling ? 

        -Vårdriktlinjer för inkontinenshjälpmedel (vårdgivarwebben)   

  

11.00 Beställarsystem Onemed 

 

12-13 Lunch 

 

 13.00-15.00  

           -IAD 

           -Upphandlade produkter Region Halland 
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Förskrivning av hjälpmedel, 

mitt ansvar som förskrivare 

 
 

• En namngiven hälso- och sjukvårdspersonal, 

förskrivaren, är ansvarig för att alla faserna i 

      förskrivningsprocessen utförs. 
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Förskrivningsprocessen 

• Prova ut, anpassa och välja lämplig specifik produkt 

 

• Specialanpassa vid behov – initiera och utfärda anvisning 

 

• Informera 

 

• Instruera och träna 

 

• Följa upp och utvärdera funktion och nytta 
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Vad är ett hjälpmedel? 

• Hjälpmedel är en del av hälso och sjukvården 

 

• Hjälpmedel är individuellt utprovad produkt som 

syftar till att behålla eller öka aktivitet, 

delaktighet eller självständighet genom att 

kompensera en funktionsnedsättning 

 

• Det krävs hälso och sjukvårdspersonal för att 

bedöma behovet av när ett hjälpmedel skall 

förskrivas 
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Övergripande riktlinjer för 

inkontinenshjälpmedel 

• Grundprincipen är att alla invånare i Halland ska 

erhålla hjälpmedel på lika villkor. 

 

 

• Patienten ska följas upp kontinuerligt avseende sitt 

hjälpmedelsbehov. 
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Förskrivning av inkontinensartiklar 

SOSFS 2008:1 
 

Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska 

produkter i hälso- och sjukvården  

 

• Endast säkra och medicinskt ändamålsenliga 

produkter skall användas 

 

• Anger vem som är behörig att förskriva 
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Vilka inkontinenshjälpmedel finns? 

• Absorberande produkter 

 

• Bäckenorganstödjande produkter 

 

• Externa uppsamlingssystem 

 

• Tappningskatetrar 

 

• Kvarliggande katetrar 

 

• Suprapubiska katetrar 

 

• TAI 
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Inkontinenshjälpmedel skall 

• vara komplement till behandling, inte ”istället för” 

 

• vara individuellt anpassat 

 

• vara ordinerat av behörig personal, utvalt tillsammans med 
patienten/anhörig 

 

• vara kostnadsfria för patienten och levereras till 
vistelseadressen 
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Att tänka på när man väljer 

• Typ av inkontinens 

• Fysiskt/ psykiskt handikapp 

• Kön, ålder 

• Kroppsform/vikt 

• Hudproblem 

• Tvättmöjligheter 

• Behov av hjälp vid byte av skydd 

• Arbete/fritid/bostad 

• Aktiviteter 
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Vem kan få? 

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) 

Svensk författningssamling 2017:30 

 

Personer med urin- tarminkontinens eller urinretention har rätt 

att få hjälpmedel om de: 

 

• Är utredda av sjukvården  

• Vistas inom regionen  

• Bor enskilt eller motsvarande  

• Är ansluten till allmän försäkring  

• Inte är intagen på sjukhus  

• På grund av allvarlig sjukdom/skada eller efter behandling 

för sådan sjukdom/skada är i fortlöpande behov  
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Vistelse i annat län för kortare eller längre tid 

 
 

  

• Förskrivaren ser till att brukaren har tillräcklig mängd 

hjälpmedel med sig 

 

• Vid behov av ytterligare hjälpmedel kontaktas 

brukarens ordinarie förskrivare 
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Brukare utanför Region Halland 

 

• Hemkommunen betalar inkontinenshjälpmedel 

genom att ombesörja förskrivning och distribution i 

förväg 

 

• Om något ytterligare behövs, kontaktas den 

ordinarie förskrivaren 
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Flyktingar 

 

 

• Kontakta Migrationsverket 
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Förskrivning till barn 

 

• Utredning och bedömning av barns behov görs i 

samråd med barnläkare/uroterapeut/habilitering 

 

• Fördjupad kunskap krävs om bakomliggande orsak 

 

• Från 5 års ålder och uppåt kan 

inkontinenshjälpmedel förskrivas till barn 

 

• Se övergripande riktlinjer för inkontinenshjälpmedel 
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Kostnader för inkontinensprodukter 

samt distribution totalt i Region 

Halland/år är ca 40 miljoner sek  
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Teamarbete 

• Sjuksköterska 

• Arbetsterapeut  

• Sjukgymnast/ fysioterapeut 

• Uroterapeut 

• Läkare, 

• Undersköterska 
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Tag hjälp av 

• Vårgivare.regionhalland.se 

 

• vardhandboken.se 

 

• Nikola.nu  

 

• Sinoba.se 

 

• Kateterfakta.nu 
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Resursenheten för inkontinens= 

0340 81006 Siw 

0340 81051 Johanna 

 

• Utbildning till förskrivare och högskola. 

  
• Medverkar i upphandling av Inkontinenshjälpmedel, 

absorberande produkter, irrigationssystem och katetrar.  

 

• Förskrivare erbjuds rådgivning kring sortiment och 

produktval  

 

• Telefontid måndag- fredag klockan 8.00-9.00 

 

• inkontinens@regionhalland.se 
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Uroterapins Mål  

 
• Uroterapins viktigaste mål är att utifrån patientens 

egna resurser och de krav som det dagliga livet 

ställer, arbeta för en adekvat blås- och tarmfunktion 

som innefattar normaliserad eller förbättrad tömning 

och kontinens.  
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