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Bilaga 1: Leveranstider och prioriteringsordning 

Produkter och tjänster från Hjälpmedels- och förrådsenheten
Utgångsläget är att produkter och tjänster levereras/utförs i turordning från när ordern 
inkommer. När hänsyn till prioriteringsordning måste tas, måste förskrivaren motivera och 
beskriva problematiken via kommentar i webSesam. När leveransen inte kan ske inom 
angiven tid, till exempel på grund av specialanpassning, inhämtande av kompletterande 
uppgifter, långa leveranstider från leverantör osv, ska Hjälpmedels och förrådsenheten 
informera förskrivaren om detta.

Styrande dokument
 Samverkansavtalet (tidigare hemsjukvårdsavtalet) reglerar Region Jämtland 

Härjedalen och länets kommuners ambition att ge medborgarna en god vård och 
omsorg med hög kvalitet oberoende av vem som bär kostnadsansvaret.

 Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i slutenvården, ett lokalt 
avtal utifrån lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvård. Till avtalet hör 
riktlinjer med fyra färgspår vars processer visar vad varje huvudman ska utföra i 
samband med utskrivning.

 Hjälpmedelspolicyn för Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner 
beskriver synsätt och viljeinriktning för hjälpmedelsförsörjningen i länet.  

 Definitioner och direktiv inom hjälpmedelsverksamheten ses som ett 
tillägg till policyn och klargör regelverket ytterligare. 

 MTP-överenskommelsen är en överenskommelse avseende medicintekniska 
produkter (MTP) mellan Region Jämtland Härjedalen och samtliga kommuner i 
länet.

 Hjälpmedelshandboken och förskrivardirektiv är ett stöd för förskrivare, 
med verksamhetsnära rutiner. 

Prioriteringsordning enligt hjälpmedelspolicyn
1. Hjälpmedel för ändamålsenliga och meningsfulla livsuppehållande insatser 

2. Hjälpmedel för att klara dagliga aktiviteter såsom personlig vård, förflyttning, 
boende och vardagskommunikation, samt för barn och ungdomar för att kunna leka 
och utvecklas 

3. Hjälpmedel för vardagsaktiviteter i bostaden och närmiljön

4. Hjälpmedel för aktiviteter som inte kan hänföras till vardagsaktiviteter i bostaden 
eller närmiljön1. 

1 Hjälpmedel för att utöva ett fritidsintresse, t ex utföra hobby, sport, motion eller fritidsresor, tillhör prioriteringsgrupp fyra. 
Denna räknas som egenansvar och tillhandahålls därmed inte inom länet.
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Prioriteringsordning enligt individuell behovsbedömning
I förskrivaransvaret ingår att bedöma och utvärdera den enskildes behov, planerade 
nyttjandegrad, angelägenhetsgrad/konsekvens av förskrivning/ej förskrivning samt 
effekt/nytta. 

Prio 1A: omgående behov, handläggning påbörjas direkt
LEVERANS NÄSTA VARDAG

Hjälpmedel för ändamålsenliga och meningsfulla livsuppehållande insatser 
Personer som är totalt beroende av hjälpmedel samt vård och behandling av livshotande 
akuta tillstånd.

Exempel på när produkter/tjänster utförs innan nästa vardag:
 Oxygenutrustning, respiratorer, ventilatorer

 Nutritionshjälpmedel vid nutritionsbehandling som enda näringskälla

 Hjälpmedel mot blåsöverfyllnad, ex tappningskatetrar och KAD

 Hjälpmedel vid sårbehandling och läkemedelsbehandling som inte kan ersättas av 
annat alternativ

 Hjälpmedel för att mäta blodsocker

Prio 1B: brådskande behov
LEVERANS INOM TRE VARDAGAR

Hjälpmedel vid utskrivning från specialiserad slutenvård

 Personligt förskrivna hjälpmedel som behövs för att möjliggöra hemgång: nutrition, 
förflyttning inomhus, hemvårdssäng, personlig vård samt toalettbesök de första fem 
dagarna.  

 Tillbehör och reservdelar som behövs inför utskrivning från specialiserad 
slutenvård. Avser vanligt förekommande reservdelar/tillbehör som finns i lager.
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Prio 2 
LEVERANS INOM SEX VARDAGAR

Hjälpmedel för dagliga aktiviteter såsom personlig vård, förflyttning, måltider, 
boende och vardagskommunikation, samt för barn och ungdomar för att kunna 
leka och utvecklas 

 Den enskilde är beroende av hjälpmedlet (det finns inga andra sätt/metoder/ 
jämförbara produkter), hjälpmedlet kommer att nyttjas dagligen

 Svåra kroniska sjukdomar, palliativ vård och vård i livets slutskede, vård av 
människor med nedsatt autonomi

 Pågående rehabiliteringsperiod eller behandlingsperiod inom den slutna vården 
(hjälpmedel som måste användas under vårdtiden)

Exempel på när tjänster/varor levereras inom sex vardagar

Lager/förrådsvaror 
med saldo 

Förskrivs/beställs via kundorder i webSesam där aktuellt saldo 
visas. 

Vanliga tillbehör 
och reservdelar 
med saldo

Förskrivs/beställs via arbetsorder i webSesam. Levereras med 
ordinarie turbil – om leverans med slingbil önskas måste detta 
motiveras. 

Service och 
reparation

Beställs via arbetsorder i webSesam: produkten lämnas in/skickas 
in med ordinarie turbil till Hjälpmedels- och förrådsenheten 
(märks ”till verkstan”). Avser mindre omfattande insatser där 
reservdelar och tillbehör finns på lager. 

Utbyte av trasigt 
hjälpmedel

Om befintligt hjälpmedel2 går sönder förskrivs ett nytt (kontrollera 
lagersaldo i webSesam) med kommentar ”befintligt hjälpmedel är 
trasigt”, för snabb hantering i rätt prioriteringsnivå.  

Hämtning av 
hjälpmedel

Hämtas med ordinarie turbil från ordinarie hämt- och lämnställe  

2 ex tiltfunktion på komfortrullstol, fel på bromsvajer på en rollator
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Prio 3
LEVERANS INOM FYRA VECKOR3

Hjälpmedel för vardagsaktiviteter i bostaden och närmiljön

 Obekvämt utan hjälpmedlet men den enskilde är inte helt beroende av detta (det 
finns andra sätt/metoder/jämförbara produkter), ingen risk uppstår utan 
hjälpmedlet, hjälpmedlet kommer inte att nyttjas dagligen

 Det föreligger inte någon risk utan hjälpmedlet, inte heller ett stort behov/beroende 
av produkten, hjälpmedlet kommer att nyttjas sporadiskt

Exempel på när tjänster/varor levereras inom fyra veckor

Lager/förrådsvaror 
utan saldo 

Förskrivs/beställs via kundorder i webSesam där aktuellt saldo 
visas. 

Ovanliga tillbehör 
och reservdelar 
utan saldo

Förskrivs/beställs via arbetsorder i webSesam där aktuellt saldo 
visas. Avser speciella/unika reservdelar och tillbehör som beställs 
från leverantör.

Byte av hjälpmedel Har ett fungerande men ej optimalt hjälpmedel som behöver bytas 
ut på grund av slitage, byte av modell/typ, byte av storlek. 
Förskrivs i webSesam.

Service och 
anpassningar

Service/reparation/anpassning som kräver att tekniker bokar tid 
för åtgärd i hemmet eller hämtar in skrymmande produkt till 
Hjälpmedels- och förrådsenheten, eller särskilt omfattande 
insatser såsom

 Sittskal, specialanpassningar
 Montering och demontering av tak- och frilyft

Hemleverans 
(tilläggstjänst) 

Leverans till hemadress av icke skrymmande hjälpmedel. Kontakta 
kundtjänst för beställning.

Hämtning av 
skrymmande 
hjälpmedel

Beställs via hämtorder i webSesam. Avser skrymmande hjälpmedel 
såsom hemvårdssäng, eldriven rullstol, duschvagn, tippbräda osv.

Hämtning sker med första möjliga samplanerade resa för tekniker.

Arbetstekniska 
hjälpmedel

Hjälpmedel som förskrivs i syfte att underlätta för personal.

3 För lager/förrådsvaror utan saldo på centralförrådet gäller 16 dagar


