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Organisation för samverkan mellan kommunerna  
och landstinget i hjälpmedelsprocessen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hjälpmedelsråd 
Rådgivande organ som 

bereder ärenden för beslut hos 
respektive huvudman och till 
Länssamordningsgrupp och 
Ägarsamråd vid förslag om 

revidering av Strategi och/eller 
riktlinjer  

 

Verksamheter inom 
VLL som 
tillhandahåller 
hjälpmedel och 
tjänster 
- Hjälpmedel Västerbotten 
- Hörcentral 
- Ortopedteknisk enhet 
inom Ortopedkliniken 
- Synrehabilitering inom 
Habiliteringscentrum  
 
Informerar och 
samordnar praktisk 
tillämpning i kommuner 
och landsting 

 

  

 

 

 

Länssamordningsgrupp (LSG) 
Bereder ärenden till Ägarsamrådet 

 

Landst
inget 
och 

länets 
komm

uner 

Ägarsamråd för samverkan i hjälpmedelsförskrivning 
Samordnar, rekommenderar samt bereder den politiska styrningen av  

hjälpmedelsförskrivning i samverkan 

 

 

 

Förskrivande enheter inom länets kommuner och i  
landstinget samt enskilda förskrivare 

 

 

 

 

Brukarråd Hjälpmedel 
Rådgivande organ för 
samverkan mellan 
Hjälpmedelsrådet och länets 
patient- och 
brukarorganisationer  



Sesam

Hjälpmedel Västerbotten



Nytt WebSesam 2018



Så här gör du: 
1. Gör en kundorder på vanligt sätt och verkställ den. 

2. Klicka på artikelnumret för det hjälpmedel som arbetsordern ska kopplas till. 
3. Klicka på länken Arbetsorder 

Arbetsorder kopplad till kundorder



4. Välj under Typ av åtgärd den nya arbetsordertypen ”Arbetsorder kopplad till 
kundorder”. Fyll för övrigt i alla fält som vid en vanlig anpassningsaktivitet. 

Komplett instruktion för arbetsorder finns i webSesammanualen. 



Angivet leveransdatum vid beställningar är datum då artikeln 
levereras från HMV.

Beställning senast två dagar innan planerad leveransdag enligt turlista.



• Telefonnummer och ev portkod – kom ihåg

• Ersättningskedjor

Tex. Cross och Azalea

Obs: tillbehör om man byter huvudhjälpmedel pga ersättningskedja

• Anpassning till Dataskyddsförordningen (GDPR)  -25 maj 2018
• Behandling av personuppgifter (namn, personnummer, e-postadresser, bilder mm)

• Säker inloggning



• Ange den förskrivare som uppföljningsansvaret överlämnas till
• Ange ny mottagare (välj patient eller vårdenhet) i förekommande fall
• Meddelande till mottagande enhet kan anges
• BMB‐datum kan sättas framåt i tiden
• Markera i rutan vilka hjälpmedel som ändringen gäller
• Spara ändringarna och kontrollera att uppgifterna stämmer, här visas den   

betalare som Sesam föreslår

BMB



• Tryck Verkställ för att genomföra ändringen
• Ändringen genomförs automatisk efter sex kalenderdagar om den inte 

kvitteras av mottagande enhet tidigare.



Hjälpmedelsutredningen



På lika villkor

Dec 2015 förordnades Gunilla Malmborg som särskild utredare.

Resultatet redovisades maj 2017. Remisstiden har just gått ut.

Delaktighet, jämlikhet och effektivitet i 
hjälmedelsförsörjningen



Varför denna hjälpmedelsutredning?

Det saknas kontinuerlig statistik och en sammanhållen kunskap om 
hjälpmedel efter Hjälpmedelsinstitutet lade ner. Hur mår 
HjälpmedelsSverige?

Brukarorganisationer slår larm att avgifter och utbud hanteras 
godtyckligt vilket motverkar jämlikhet.

Vi blir äldre och äldre i Sverige. Ju äldre vi blir desto större behov av 
hjälpmedel.  Vi måste hushålla med resurserna – medvetandegöra att 
hjälpmedel är en resurs för samhället.



Exempel på förslag
från hjälpmedelsutredningen

”På lika villkor”

MFD
•Följa teknikutveckling

•Samverkansforum 
för digital teknik

•Fritidshjälpmedel

Statliga myndigheter
Socialstyrelsen

SPSM
Upphandlingsmyndigheten

SBU
Vårdanalys

MDF

Konsumentteknik
Vårdanalys kartlägger

risk o nytta. 
Huvudman ska ha policy
kring förskrivares ansvar

gällande nyligen 
egeninköpta produkter

Samordning
Stora brister trots bestäm-

melser om samordning.
•Inga nya regler föreslås
•Skola/HSL förtydligas

Kompetensbehov i kommuner
MAR rekommenderas för 

verksamheter som i huvudsak 
omfattar rehabilitering

Hjälpmedel i skola
•Ökad lokal samverkan

•SPSM
•Elevhälsa stärks 

med AT, FT och logoped

Fritt val av hjälpmedel
•Dyrt

•Ej mer delaktighet
•Ojämlikt system

Ersätts med 
breda upphandlingar

Tillgång till hjälpmedel
Jämlikhet över landet

•God tillgång ffa för barn
•Utbud och avgifter spretar

•Konflikt med 
kommunalt självstyre

•Ändring i HSL definition –
•Vardagliga 

fritidssysselsättningar

Hjälpmedelsavgifter
Besöksavgifter ska alltid

ingå i högkostnadsskyddet (LT)
52% av kommunerna tar ut besöksavg

Avgiftsbefriade: 
•LSS personkrets, 

•personer över 85 år 
•barn



Landstingets yttrande

Det krävs en övergripande sammanhållen myndighet för att samla 
kompetens och hålla styrning över landet. Vi behöver tydliga underlag 
som grund för politiska beslut.

Vetenskapliga studier krävs inom hjälpmedels-området för individ- och 
samhällsnytta.

Tydligare anvisningar runt definition av fritidshjälpmedel, undvika 
gråzon.

Nationella rekommendationer runt konsumentprodukter krävs. Omöjlig 
uppgift för små huvudmän att hålla sig à jour, som motverkar jämlik vård 
över landet


