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Dokumentation vid förskrivning av hjälpmedel/ medicintekniska produkter 
 

Vid införandet av ICF i Treserva ska dokumentation vid hjälpmedelsförskrivning ske 

enligt följande instruktion och den gäller för samtliga förskrivare av individuella hjälpmedel/ 

medicintekniska produkter, MTP, i Linköpings kommun. Så länge problemet är aktuellt ska  

rehabplanen vara öppen med fördelad åtgärd. När målet är uppnått ska rehabplan stängas och 

individuellt förskrivet hjälpmedel ska föras in i Hjälpmedelsförteckning.  
 

Hjälpmedelsförteckningen skapas från:  

ICF, OMGIVNINGSFAKTORER, Produkter och teknik (högerklicka här och skapa plan) 

Plantitel: AT/LOG/SG/FT Hjälpmedelsförteckning.  

 

Tillvägagångssätt och dokumentation av individuellt förskrivna hjälpmedel; 
 

1. Problem: Fras: AT/SG, Hjälpmedelsförteckning (P) 

2. Mål: Fras: AT/SG, Hjälpmedelsförteckning (M)  

3. Åtgärd: KVÅ: Alla- träning i att använda hjälpmedel (Fras: AT/SG 

Hjälpmedelsförteckning (Å1) åtgärd 1). Här skapas en aktuell lista på de förskrivna 

hjälpmedel som är förskrivna till patienten. Lista individnummer då det finns samt 

modell då det är relevant. Hjälpmedel som ska listas är: dynor, madrasser, rullstolar, 

lyftsele, duschstol, hygienstol på hjul, fast toalettförhöjning, fristående 

toalettförhöjning, förhöjningsklossar, glidbräda (om den är personligt förskriven), 

bälten, selar, TENS (under utprovningstiden), betastöd, kvadrant. 

4. Fördela åtgärd till omvårdnadspersonal då det är aktuellt annars till HSL personal. 

Ange frekvens 1 ggr/år. 

5. Då listan är fördelad till HSL görs årliga uppföljningar (ex elrullstol, lyftsele, 

tyngdtäcke) kopplade till denna åtgärd.  

6. När förteckningen uppdateras (hjälpmedel återlämnas eller tillkommer) ska den 

aktuella åtgärden avslutas. Kopiera texten och skapa ny åtgärd, KVÅ Alla – Träning i 

att använda hjälpmedel, uppdatera så förteckningen blir aktuell och fördela åtgärden.  

7. Åtgärd: KVÅ: Alla – Träning i att använda hjälpmedel (Fras: AT/SG 

Hjälpmedelsförteckning (Å2) åtgärd 2). Denna KVÅ fördelas till HSL i de fall listan 

(Å1) fördelats till omvårdnadspersonal för att visa på förskrivarens 

uppföljningsansvar.  I de fall en patient har hjälpmedel som det görs årlig uppföljning 

på (ex elrullstol, lyftsele, tyngdtäcke) ska uppföljning kopplas till denna åtgärd.  

8. Fördela till HSL. Ange frekvens 1 ggr/år. 

 

För in hjälpmedlet i förteckningen när det är utprovat, fungerar och ska vara kvar hos patienten.  

 

Undantag 

Träningshjälpmedel förskrivs inte utan provas ut och tillhandahålles. Att träning utförs ska finnas i  

en rehabplan men träningshjälpmedlet ska inte finnas med i förteckningen.  
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