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Hjälpmedel Västerbotten



Ärenden in via Websesam

• Anpassning

• Specialanpassning

• Reparation

• Arbetsorder kopplat till kundorder

• Hämtorder

+

• Utprovningsstöd

…prioritering från kund

Idag

Framtid



För att kunden ska kunna prioritera ärenden….

För att kunden ska få snabb återkoppling….

För att få en rättvis köordning…

För att inte tappa bort ärenden…

För att minska stressen…

Varför samla alla ärenden i samma tratt?

(via Sesam)



Definitioner konsultation

-Rådgivning = HMV träffar inte brukaren.
T.ex. telefonsamtal, mejl eller träffar med förskrivare.
(Förskrivaren kan inte lägga upp i Websesam eller prioritera) 

-Utprovning = HMV träffar brukaren alt. närstående
Mer handgriplig hjälp till förskrivaren.
(Förskrivaren kan lägga upp i Websesam och prioritera)



Utprovningsärenden in till HMV idag

Ingångar:

Telefon (direkt eller via kundtjänst)

Brev

E-post

Fax

SMS

”Livekontakt”

På vilket sätt:

Muntligen

Via konsultationsunderlag/beställningsunderlag/checklistor

SHB



Underlag för utprovningsstöd

Utprovningsstöd

Underlag för utprovningsstöd 171127.doc
Underlag för utprovningsstöd 171127.doc


SHB idag

- Beslutsgrupper hos kund (Habilitering och vissa kommuner)

Här är konsulenterna mer eller mindre inkopplade i ärendet och i 

själva ”beslutstagandet”. 

-- Andra kommuner och kliniker har inga beslutsgrupper. Är 

konsulent och förskrivare överens så beviljas oftast ärendet.

- För eldrivna rullstolar o en del ärenden från t.ex. logopedkliniken 

kan SHB vara starten på ett utprovningsärende.



SHB (särskilt hjälpmedelsbeslut)- en rådgivning

Hjälpmedel Västerbottens uppdrag: beredning och följa länsperspektivet.

Beredningen är en rådgivning till förskrivarna- de ”drar” ärendet i sina 

beslutsgrupper utifrån den diskussion/beredning konsulent och förskrivare haft. I 

sällsynta fall kan konsulent delta. Kunden äger beslutsprocessen!

Beredningen kan vara muntlig, skriftlig eller i mejl men journalförs i Cross.

I ett pågående ärende där kunden behöver ta ett beslut utanför sortiment- ställs 

ärendet på väntan i Sesam- för att sen återupptas vid ok från förskrivaren.

När SHB behövs som ett start på ett ärende innebär det att när 

utprovningsaktiviteten kommer in är ärendet redan beslutat. Inga SHB-blanketter 

skickas in till HMV utan ett ”underlag för utprovningsstöd”.

Länsperspektivet: Ett förslag är att följa upp alla produkter utanför sortiment. 

Efter 3  månader skickas en enkel mejl-enkät till förskrivaren (Är målet uppfyllt? 

Har produkten fungerat som tänkt? …om inte beskriv varför)

SHB
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För att behålla länsperspektivet:

- Krävs att HMV får följa upp hjälpmedelsförskrivning utanför sortiment 
(via förskrivarna)

- Om ett utprovningsstöd startas via HMV och hjälpmedelskonsulenten 
märker att här har man tagit ett beslut utanför policy och praxis så 
måste hjälpmedelskonsulenten ha mandat att vända sig tillbaka till 
kunden och påpeka detta.

- Om en kund vid upprepade tillfällen inte håller sig till policy/praxis 
måste detta lyftas först till HMV policygrupp och sen vidare till t.ex. 
Hjälpmedelsrådet? 

Hjälpmedel Västerbotten



Checklista
Checklista för förskrivaren vid 

kartläggning- behöver inte skickas till 

HMV
=

Utprovningsaktivitet

Websesam

”Beslutsstöd” =

=

Hjälp för förskrivaren och ekonomiskt 

ansvarig att ta ett beslut- behöver inte

skickas till HMV

=
Vid osäkerhet rådgivning

Kontakt med hjälpmedelskonsulent

”Underlag för 

utprovningsstöd”

Webblankett-allmän
+

Anmälan/utprovningsstöd

- skickas in till HMV
Uppstart 

utprovningsärende

HMV kopplas in

+

Bilaga till

”Underlag för 

utprovningsstöd”

Webblankett

( )praxis

förskrivare

Förskrivare / ekonomiskt ansvarig

SHB

Bilaga till utprovningsunderlag eldrivna rullstolar.doc
Bilaga till utprovningsunderlag eldrivna rullstolar.doc


Habiliteringens tre beslutsnivåer

Beslutsnivå 1

Det som ryms inom policy och beskrivning i handbok samt finns i sortiment.

Förskrivare beslutar, dokumenterar och beställer hjälpmedlet

Beslutsnivå 2

Det som ligger utanför policy och sortiment men som kan rymmas inom praxis.

Förskrivare tar beslutet i samråd med konsulent 

Beslutsnivå 3

Det som ligger utanför policy, sortiment och tidigare praxis.

Förskrivare förbereder o konsulent bereder. Ärendet tas upp i beslutsgrupp.
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Underlag för utprovningsstöd

Utprovningsstöd SHB
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