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Hjälpmedel vs Välfärdsteknik

Hjälpmedel

Individuellt utprovad produkt 

som syftar till att bibehålla eller 

öka aktivitet, delaktighet eller 

självständighet genom att 

kompensera en 

funktionsnedsättning.

Välfärdsteknik

Digital teknik som syftar till att 

bibehålla eller öka trygghet, 

aktivitet, delaktighet eller 

självständighet för en person 

som har eller löper förhöjd risk 

att få en funktionsnedsättning

(Socialstyrelsens termbank)



Förskrivningsbara 
hjälpmedel



Hjälpmedel för vård och behandling

• Diabetes

• Inkontinens

• Nutrition

• Medicinsk behandling

• Ortoser och proteser

• Stomi

• Övrig vård och behandling

Hjälpmedel och läkemedelsnära produkter

Hjälpmedel för dagliga livet

• Hörsel

• Kognition och kommunikation

• Rörelse

• Syn

• Dövblindhet



Produktområden
• Hjälpmedel för personlig medicinsk behandling

• Personlig vård

• Hjälpmedel vid förflyttning

• Hjälpmedel för anpassning av bostäder och andra 

lokaler

• Hjälpmedel för kommunikation och information

• Hjälpmedel för hantering och transport av produkter

• Luftrenare



Hjälpmedelsförskrivning är en del av vård och 

behandling
• Hjälpmedelsförskrivning är en del av vård och 

behandling och hjälpmedel ska kunna följa patienten 

i en obruten vårdkedja

• Viktiga lagar och föreskrifter av betydelse för 

förskrivning av hjälpmedel

• HSV-lag, patientlag

• Region och kommuner i VG beslutar om 
Handbok och Avtal mellan vårdgivare, se 
avtalet.

• Enskild vårdgivare beslutar om lokala rutiner, ex 
styrande dokument, avvikelsehantering mm.

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/c0c19e05-e70f-4c24-b7c8-aa3762eb26e9/H%c3%a4lso-%20och%20sjukv%c3%a5rdsavtalet%20i%20V%c3%a4stra%20G%c3%b6taland%202017-2020.pdf?a=false&guest=true


Vilka yrkesgrupper kan förskriva?

• Läkare

• Sjuksköterska

• Arbetsterapeut

• Fysioterapeut

• Logoped

• Ortopedtekniker, audionom, 
synpedagog…



Handboken

• Handboken är ett regelverk för hjälpmedelsförskrivning 

• Består av riktlinjer och produktanvisningar. 

• Den ska vägleda och stödja förskrivare av personliga 

hjälpmedel, beslutsfattare och annan personal som 

arbetar med hjälpmedel.

• Handboken gäller förskrivning inom produktområdena: 

• dövblindhet

• hörsel 

• kognition och kommunikation, 

• medicinsk behandling, 

• ortoser, proteser och skor, 

• rörelse, 

• syn 



Handboken reglerar förskrivningen



MemoPlanner



Förskrivningsprocessen



Samarbetsavtal för försörjning av personliga 

hjälpmedel



Ledningsråd för medicintekniska produkter

Representanter från länets 49 kommuner + 
VGR (totalt 12 deltagare)

Ansvar:

• Bevaka relevant kunskap och ny teknik

• Besluta om regelverk och sortiment 
utefter 

nationella riktlinjer

• Stöd i krav för upphandling

• Justera regelverk

• Verka för relevant IT-stöd

• Tolka och kommunicera regler och avtal

• Informera i sina verksamheter



Olika vägar till hjälpmedel



Olika vägar till 

hjälpmedel



Olika vägar till hjälpmedel

• Personliga hjälpmedel

• Läkemedelsnära produkter

• Grundutrustning

• Biståndsbeslut (t.ex. 

trygghetslarm)

• Bostadsanpassning



Grundutrustning

Krav på grundutrustning i t.ex.

▪ Särskilt boende

▪ Boende med särskild service

▪ Daglig verksamhet

▪ Vårdenheter

▪ Förskola/skola

Ej individuellt förskrivet

Ska kunna användas av flera utan anpassning

Köps in av verksamheten

Vad som är grundutrustning beslutas av varje verksamhet/kommun

Bör förändras över tid när samhället förändras



Exempel på grundutrustning (lista från GBG)

Höj- och sänkbara sängar

Duschpall

Gåbord

Transportrullstol

Personlyft

Glidlakan

Kognitiva hjälpmedel för 

att på gruppnivå stödja 

struktur



Bostadsanpassning

Lag (2018:222) om 

bostadsanpassningsbidrag

Anpassa och komplettera fasta 

funktioner

Stödja personer att kunna bo 

hemma i sitt eget boende

Bidrag ges ej till särskilda boenden



Exempel på bostadsanpassning

Dörrbreddning

Ramper

Räcken/ledstänger

Sänkning av kök

Anpassat badrum

Centraldammsugare

Dörrautomatik

Hissar

Fjärrkontroller

Spisvakt

?



Vad är på gång? 
En kort guide till hur du ska använda denna mall



Välfärdsteknik i samverkan (f.d. SIV)

•Länets 49 kommuner tillsammans med VGR.

•Kunskapscentrum till stöd för huvudmännen.

•Upphandla en teknisk miljö som kan hantera 

olika varianter av välfärdsteknik. Koppling till 

FVM.

•Upphandla välfärdsteknik, skapa ett bibliotek 

av tjänster där verksamheterna kan ”plocka 

från hyllan”.

•Beslut om fortsatt arbete väntas under 2021.



Diskussionsfrågor



Länkar
Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel

Sortimentsöversikter

Hälso- och sjukvårdsavtalet

Socialstyrelsens vägledning för hjälpmedelsförskrivning

Produktanvisningar

Nära liv nära vård i en digital vardag

Bostadsanpassning i Göteborg, broshyr

Boverket

Västkom och SKR kompetenscenter
”Brödbox”

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/hjalpmedel/handbok-for-forskrivig-av-personliga-hjalpmedel/
https://regionservice.vgregion.se/hjalpmedel/vardgivare/vara-tjanster/sortiment/sortimentsoversikter/
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/c0c19e05-e70f-4c24-b7c8-aa3762eb26e9/H%c3%a4lso-%20och%20sjukv%c3%a5rdsavtalet%20i%20V%c3%a4stra%20G%c3%b6taland%202017-2020.pdf?a=false&guest=true
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2016-8-2.pdf
https://regionservice.vgregion.se/hjalpmedel/vardgivare/vara-tjanster/sortiment/sortimentsoversikter/
https://www.arbetsterapeuterna.se/naralivnaravard
http://www.boendeportalen.goteborg.se/prod/fastighetskontoret/boendeportal/dalis2.nsf/vyFilArkiv/Bab_folder_2018.pdf/$file/Bab_folder_2018.pdf
https://www.boverket.se/
https://www.vastkom.se/samverkansomraden/digitalverksamhetsutveckling/valfardsteknik/sivsystemochimplementeringsstodforvalfardsteknik.4.21a884af1715895327f9cd98.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/aldre/overenskommelsealdreomsorg/kompetenscentervalfardsteknik.34196.html


Kontakt
Lena Mogren lena.mogren@goteborgsregionen.se

Anna Haglund anna.haglund@goteborgsregionen.se
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