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Bassortiment för omläggningsmaterial 
Absorptionsförband (Sorbion, Abs) 

Alginatförband (Algisite M, Biatain) 

Binda-fixering (Selefix, Tender Crepp)  

Binda-kompression (Coban självhäft, Dauer F, Profore flerlager, Comprilan)  

Engångspincetter 

Förband med Silicon nät (Mepitel) 

Hydrocolloidförband (Hydrocoll, Duoderm, Comfeel) 

Hydrofiberförband (Aquacel) 

Häfta, stretch-häfta (Mepore, Mefix) 

Häftborttagningsmedel  

Kolförband (Carbo-flex) 

Kompresser 

Kompress folie (Solvaline, Melolin)  

Omläggningset  

Plåster 

Polstervadd 

Polyuretanförband (Mepilex, Ligasano) 

Rondskål  

Självhäftande absorptionsförband (Cosmopore) 

Självhäftande polyuretanförband (Mepilex Border) 

Salvkompresser (Jelonet) 

Suturtejp (Omnistrip) 

Sår film (Tegaderm, Opsite) 

Sårförband-bakterieabsorberande (Sorbact, Aquacel, Aquacel Ag)  

Sårgel (Intrasite, Purilon) 

Sårspolning (Prontosan) 

Tryckavlastningsförband (Allevyn sacrum, Allevyn heel) 

Tubgas (Danatube) 

Tubförband (Danafast)  

Tubbandage (Danagrip) 

Öron pinne  

http://www.atvidaberg.se/
http://www.linkoping.se/
http://www.boxholm.se/2.24364bed12e2ad493548000386596.html
http://www.odeshog.se/2.1a95f7bc121e4b144358000128259.html
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkiabuoaTLAhXpd5oKHTt5AmIQjRwIBw&url=http://www.soderkoping.se/&bvm=bv.115339255,d.bGQ&psig=AFQjCNEHlvmVoTau9EaXX_p_feyZdSw53g&ust=1457085829856573
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizsevqoqTLAhUlM5oKHUtcAmcQjRwIBw&url=http://www.mjolby.se/21497.html&bvm=bv.115339255,d.bGQ&psig=AFQjCNGMsXMJb8RIwLDeJ8-NRFInI2spvQ&ust=1457086092077327
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBpa60oaTLAhWEFJoKHbotCKAQjRwIBw&url=http://www.gunnarstorpgg.se/default.asp?HeadPage%3D483%26L%E4nkar&psig=AFQjCNG53pgWwfnLycklHtO-qoVHXGJBZA&ust=1457085709226052
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Bassortiment för behandlings- och provtagningsmaterial 
Injektionssprutor, injektionskanyler 

Kanylförband, sterilt häftande sår film till venport 

Munvårdsmaterial för vård i livets slut 

Träspatel  

Utrustning för suturtagning  

Spolsprutor 

Kateter set  

Fixering till kat/drän (Flexi-track) 

Riskavfallsburkar 

Alsollösning 

Klorhexidinlösning/sprit 

Förbrukningsmaterial till läkemedelspump (smärtpump) 

 

 

Omläggningsmaterial utöver bassortiment är Region Östergötlands ansvar  
 

Omläggningsmaterial som räknas som läkemedel förskrivs individuellt och omfattas av 

läkemedelsförmånen. Även nedanstående produkter är Region Östergötlands ansvar: 

• Port à cath med tillbehör ex. nålar 

• PICC-line med tillbehör ex omläggnings set 

• Infusionsaggregat med tillbehör ex. trevägskran, injektionsventil 

• Provtagningsrör, Odlingspinnar 

• Provtagningsremisser 

 

 

Specifik ansvarsfördelning av material 

PEG-knapp/gastrotub.  
Region Östergötland, CKOC, ansvarar för utprovning och första byte.  
Primärvården har kostnadsansvar för patienter i särskilt boende.  

För patienter i hemsjukvård i ordinärt boende ligger kostnadsansvaret på kommunen efter att 

CKOC har provat ut och genomfört första byte. CKOC ansvarar för att informera kommunens 

hemsjukvårdsverksamhet om patientens behov så att kommunen kan säkerställa att rätt PEG 

finns tillgänglig vid byte. 

 

KAD-material och spolvätskor för KAD 

KAD-material och spolvätskor förskrivs till patienten via hjälpmedelskort.  

Kommunal hemsjukvård ansvarar för förskrivning och kostnader för samtliga 

inkontinenshjälpmedel, utom tappningskatetrar (ingen skatteväxling har skett), när patienten 

inte kan ta sig till vårdcentral (tröskelprincipen).  

Sjukhusklinikerna har kostnadsansvar för tappningskatetrar även vid hemsjukvård i ordinärt 

boende. Kommunen har kostnads- och förskrivningsansvaret för tappningskatetrar om 

patienten bor i särskilt boende inklusive LSS boende. 

 

Trachealtub och tillhörande material (inkl. sugkatetrar) 

Öronkliniken på respektive sjukhus har kostnadsansvar. 
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Kompressionsstrumpor för ben, klass två eller högre 

Kommunen har kostnadsansvar för kompressionsstrumpor ordinerade av primärvårdens 

läkare, arbetsterapeut eller fysioterapeut till patienter med hemsjukvård i ordinärt boende.  

När specialistklinik ordinerar bär aktuell klinik alltid kostnadsansvaret oavsett boendeform. 

Om patienten inte har varaktigt hemsjukvårdsbehov har primärvården kostnadsansvar. 

Primärvården har kostnadsansvar för patienter i särskilt boende 

 

Ansvarsfördelning 

Material Region 

Östergötland 

Kommun 

hemsjukvård 

Kommun 

SÄBO 

Provrör, odlingsrör X   

Provtagningsmaterial X X  

Infusionsaggregat med tillbehör X   

Tappningskateter X  X 

Picc-line omläggningset X   

Port à cath nålar X   

Gastrostomi/PEG X X  

Kompressionsstrumpor X X  

Basmaterial omläggning  X X 

Trach med tillhörande material X   

Inkontinenshjälpmedel X X X 

 


