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Inledning 

Hjälpmedel/ medicintekniska produkter är en integrerad del i kommunens vård- och 
omsorgsverksamhet. Tillgång till väl fungerande hjälpmedel tillsammans med olika 
rehabiliteringsinsatser, samt att arbeta på ett rehabiliterande arbetssätt är för många 
funktionshindrade avgörande för deras möjligheter att leva ett aktivt och självständigt liv 
trots sjukdom eller funktionshinder. 
 
Arbetsgivaren har enligt lagen en skyldighet att tillhandahålla och utbilda i användandet 
av arbetstekniska hjälpmedel, i Örebro län kallade omvårdnadshjälpmedel. 
Verksamhetschefen utser de av hälso-och sjukvårdspersonalen som ska ha 
förskrivningsrätt, vilket kräver utbildning.  
Förskrivaren skall bedöma brukarens behov i ett helhetsperspektiv. Detta skall göras 
utifrån tillgänglig evidens, brukarens livsområden och delaktighet. Förskrivning av 
medicintekniska produkter är en hälso- och sjukvårdsåtgärd. 
 
Utbildning och handledning i hur medicintekniska produkter ska hanteras är avgörande 
för att uppnå en patientsäker vård. 
 

Syfte 

Att tydliggöra vilken profession som är förskrivare samt hur processen ska utföras vid en 
förskrivning 
 

Hälso- och sjukvårdsprocessen 

 

 
 
 
Förskrivningsprocessen är en del av hälso- och sjukvårdsprocessen. Den påbörjas efter 
att en bedömning av patientens behov av åtgärder genomförts och att den planerade 
åtgärden är att förskriva en medicinteknisk produkt.  
 
Det är patientens individuella behov som avgör vilka medicintekniska produkter som kan 
förskrivas. När närståendes stöd är en förutsättning för användningen av medicinteknisk 
produkt eller när de själva ska använda en medicinteknisk produkt bör de om möjligt 
vara delaktiga i bedömningen. Patientens behov av medicinteknisk produkt ska ses i 
relation till andra planerade och eller genomförda åtgärder. Nyttan med en förskrivning 
av en medicinteknisk produkt skall mätas mot uppsatta mål. Utgångspunkten är att 
patientens behov ska tillgodoses med så kostnadseffektiva medicintekniska produkter 
eller lösningar som möjligt.  
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Förskrivningsprocessen 

Den som förskriver, utlämnar eller tillför en medicinteknisk produkt (SOSFS 2008:1 kap 
3§ 9 med tillägg 2013:6) till en patient ansvarar för att brukaren kan använda och hantera 
produkten på avsett sätt. Detta sker i en förskrivningsprocess där följande moment ingår: 
 

1. Prova och anpassa produkten till patienten. 
2. Samordna produkten med eventuellt tidigare till patienten förskrivna, utlämnade 

eller tillförda produkter 
3. Bedöma behovet av anpassning av patientens hemmiljö för att produkterna ska 

kunna fungera tillsammans på ett säkert sätt 
4. Ansvara för att säkerhetsåtgärder vidtas för anpassning av hemmiljön, om det 

behövs 
5. Informera användaren om hur produkten ska användas och åtgärder som ska 

vidtas i enlighet med tillverkarens säkerhetsföreskrifter ( bruksanvisning ska 
lämnas) 

6. Instruera och träna användaren 
7. Se till att produkten registreras i vårdgivarens system för underhåll 
8. Följa upp och utvärdera förskrivningen, utlämnandet eller tillförandet till 

patienten fram till dess behovet upphört eller ansvaret för patienten har tagits 
över av någon annan. 

 
 

Ansvar och kompetens 

Verksamhetschefens (HSL) ansvar 
Verksamhetschefen skall, efter uppdrag från vårdgivaren, utse vem eller vilka av den 
behöriga hälso- och sjukvårdspersonalen som ska få förskrivningsrätt. Verksamhetschef 
ska också göra en bedömning av om hälso- och sjukvårdspersonalen och annan berörd 
personals utbildningar är adekvata mot bakgrund av den kompetens som krävs för att   
vara utbildningsansvarig. Tex att vara utbildare i lyftkörkortsutbildning. 
 

Förskrivare 
I Örebro kommun är det arbetsterapeuter och sjuksköterskor som kan förskriva 
medicintekniska produkter utefter uppsatta kriterier. Viss personal inom Region Örebro 
län har så kallade ”förtroendeförskrivning” och kan förskriva vissa av kommunens 
omvårdnadshjälpmedel. 
 
Förskrivarens ansvar är att följa de kriterier som finns samt att följa hela 
förskrivningsprocessen.  
 
Förskrivarens beslut kan inte överklagas enligt hälso- och sjukvårdslagen. 
 

Förskrivarutbildning 
Personal som förskriver medicintekniska produkter skall genomgå de 
förskrivarutbildningar som huvudmannen, Örebro kommun och Region Örebro Län 
kräver.  

 
Användning av medicintekniska produkter 
All personal (SOSFS:2008:1) som ska använda och hantera medicintekniska produkter 
och, till dessa, anslutna informationssystem ska ha kunskap om 

1. produkternas funktion 
2. riskerna vid användning av produkterna på patienterna 
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3. hantering av produkterna 
4. vilka åtgärder som behöver vidtas för att begränsa en vårdskadas omfattning, när 

en negativ händelse har inträffat. 
 
 

Omvårdnadshjälpmedel 

Örebro kommun som huvudman ansvarar för att tillhandahålla omvårdnadshjälpmedel. 
Dessa kan förskrivas av legitimerad personal inom både kommunen och samt viss 
personal inom Region Örebro län. Länsgemensamma kriterier för förskrivning finns. 
Örebro kommuns upphandling reglerar sortimentet. Omvårdnadshjälpmedel utanför 
upphandlat sortiment får inte köpas in. Om det finns behov av medicinteknisk produkt 
utanför sortimentet ska det diskuteras med hjälpmedelskonsulent på enheten för 
Omvårdnadshjälpmedel och beslut i frågan tas av medicinskt ansvarig för rehabilitering 
(MAR). Läs mer i riktlinje för medicintekniska produkter. 
 

Inkontinenshjälpmedel 

Region Örebro län som huvudman ansvarar för att tillhandahålla inkontinenshjälpmedel. 
Dessa kan förskrivas av legitimerad sjuksköterska inom både kommunen och Region 
Örebro län. Kriterier för förskrivning finns.  Se mer på Centrum för hjälpmedels 
hemsida 

 

Personliga hjälpmedel 
Region Örebro län som huvudman ansvarar för att tillhandahålla personliga hjälpmedel. 
Dessa kan förskrivas av legitimerad personal inom både kommunen och Region Örebro 
län. Kriterier för förskrivning finns.  Se mer på Centrum för hjälpmedels hemsida 
 

 

 
 

 
 


