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Ansvar för sjukvårdsmaterial, medicinteknisk
utrustning, hjälpmedel mm
I kommunal hälso- och sjukvård används sjukvårdsmaterial, medicinteknisk utrustning
och hjälpmedel som upphandlats av Region Jämtland Härjedalen och länets åtta
kommuner via Gemensam nämnd för upphandling, lagerhållning och distribution av
sjukvårdsprodukter.

Kostnadsansvar för sjukvårdsmaterial och medicintekniska produkter
och hjälpmedel
Huvudprincipen är att kommunerna och regionen ansvarar för förskrivning,
uppföljning och kostnad för sjukvårdsmaterial och medicinteknisk utrustning till
personer inom sina respektive ansvar enligt huvudavtalet. För övrigt, se punkter nedan.
1. Förskrivardirektiv beskriver vilken yrkeskategori som har förskrivningsrätt.
2. Ordination1 innebär ett beslut av behörig hälso- och sjukvårdspersonal, avsett
att påverka en patients hälsotillstånd genom en hälso- och sjukvårdsåtgärd
medan förskrivning1 innebär ett utfärdande av recept, livsmedelsanvisning eller
hjälpmedelskort av behörig hälso- och sjukvårdspersonal. Ordination och
förskrivning för samma person kan ske på olika vårdnivåer, vårdgivare och
yrkeskategorier.
3. Det är förskrivningen som styr efterföljande kostnads- och
uppföljningsansvar. Därmed kvarstår kostnads- och uppföljningsansvar i
regionen om endast läkare har förskrivningsrätt. Om andra yrkeskategorier har
förskrivningsrätt följer kostnads- och uppföljningsansvaret följa ansvaret för
personen enligt huvudavtalet.
4. Ursprunglig förskrivare kan överrapportera ansvaret till annan förskrivare,
även hos annan vårdgivare, som då övertar kostnads- och uppföljningsansvar.
Detta sker när ansvaret för patienten överförs.
5. Om behandlingen i samband med utskrivning kräver ej upphandlat
sjukvårdsmaterial, eller om materialet inte finns i passande förpackningar,
ansvarar regionens specialiserade vård för kostnaden under en övergångsperiod
tills behandlingen har utvärderats.
6. Utvärderingen ska meddelas andra eventuella vårdgivare vid en gemensam
planering. Om utvärderingen visar att ordinationen kvarstår gäller kostnadsoch uppföljningsansvar enligt punkt 3.
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a. Enligt huvudavtalet kan lokala överenskommelser fattas.
b. Om behandlingen kräver ej upphandlat sjukvårdsmaterial ska Regionens
Inköps- och upphandlingsenhet meddelas via Beredningsgrupp för
hjälpmedel.
7. Om behandlingen i samband med utskrivning kräver
specialistvårdsutrustning, (exempelvis respirator eller sug) ansvarar regionens
specialiserade vård för kostnaden. Vid nytillkommen utrustning ordinerad av
läkare inom specialistvården ansvarar regionens specialistvård även för dessa
kostnader.
8. Vårdhandboken kan användas för stöd i bedömning av vårdnivå eller för vilken
yrkeskategori som ansvarar för utrustningen.
9. Regionen ansvarar, i samverkan med kommunerna, för att översyn sker av
utlånad utrustning till kommunen (ej personligt förskriven).
Gemensamma rekommendationer om medicinteknisk utrustning samt
förbrukningsartiklar för vårdnivån primärvård återfinns där gemensamma avtal och
rutiner publiceras (www.regionjh.se/samverkan).

