
 

 
 

Instruktion Hjälpmedelsförteckning  

 

Så länge problemet är aktuellt ska en behandlande vårdplan vara öppen med 

fördelad åtgärd. Hjälpmedel som kräver regelbundet underhåll och/eller 

instruktion ska ha en öppen vårdplan så länge behovet finns. När målet är 

uppnått stängs vårdplan och individuellt förskrivet hjälpmedel förs in i 

Hjälpmedelsförteckning.  

Hjälpmedelsförteckningen skapas när individuellt förskrivna hjälpmedel är 

utprovade och har följts upp. Syftet är att ge en samlad blid av patientens 

förskrivna hjälpmedel samt tydliggöra användning och uppföljningsansvar. 

 

Hjälpmedelsförteckningen skapas under Omgivningsfaktorer, från kapitlet – 

Produkter och teknik.  

Och benämns AT/FT/SG/LOG -Hjälpmedelsförteckning. Frastexter finns 

som stöd när planen skapas. Åtgärder fördelas till berörd personal. 

 

ICF, OMGIVNINGSFAKTORER, Produkter och teknik (högerklicka här och 

skapa plan) 

Plantitel: AT/LOG/SG/FT Hjälpmedelsförteckning.  

Tillvägagångssätt och dokumentation för uppföljning av individuellt förskrivna 

hjälpmedel.  

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

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

3. Åtgärd: KVÅ: Alla – Uppföljning av hjälpmedelsförskrivning. (Fras: 

AT/SG Hjälpmedelsförteckning (Å2) åtgärd 2). Denna KVÅ fördelas 

till HSL. I de fall en patient har hjälpmedel som det görs årlig 

uppföljning på (ex elrullstol, lyftsele, tyngdtäcke), skall uppföljning 

kopplas till denna åtgärd. Skriv även enklare justeringar eller 

reparationer av hjälpmedel, då behövs inte alltid en rehabplan öppnas.  

4. Åtgärd: KVÅ: Alla- uppföljning av hjälpmedelsförskrivning (Fras: 

AT/SG Hjälpmedelsförteckning (Å1) åtgärd 1. Här skapas en aktuell 

lista på de individuellt förskrivna hjälpmedel som är förskrivna till 

patienten. Lista individnummer då det finns, samt modell då det är 

relevant.  

Exv XXX= ange aktuellt hjälpmedel (se exempel nedan) 
Duschstol med armstöd idnr; 123456 
Gåbord elektiskt idnr 548574 

Rullstol manuell idnr; 512364 

Individuellt förskrivna hjälpmedel ska användas enligt 

bruksanvisning och instruktion. 

 

Vårdboende - fördela åtgärd till omvårdnadspersonal.  



Hemtjänst - fördela till omvårdnadspersonal om brukaren har 

insatsen personlig omvårdnad (se personkort) annars till HSL 

personal.  

5. Om patienten bor i ordinärt boende utan personlig omvårdnad från 

hemtjänst behöver aktuella hjälpmedel dokumenteras i den åtgärd som 

fördelats till HSL. 

6. När förteckningen uppdateras (hjälpmedel återlämnas eller tillkommer) 

ska den aktuella åtgärden avslutas. Kopiera texten och skapa ny åtgärd, 

KVÅ Alla – Uppföljning av hjälpmedelsförskrivning, uppdatera så 

förteckningen blir aktuell och fördela åtgärden.  

 


