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Instruktion till blankett ordnat införande av hjälpmedel 
Inledning 
Syftet med blankett ordnat införande av hjälpmedel utom sortiment är: 

• att personen får en så likvärdig bedömning som möjligt av sitt behov  
• att förskrivaren får stöd att genomföra sin bedömning 
• att ge Hjälpmedelskommittén ett strukturerat underlag med relevant information för 

likvärdiga beslut 
 
Blankettens andra halva (kryssrutorna) handlar om att bedöma vilken svårighetsgrad som 
uppstår om åtgärden inte utförs och bedöma vilka nytta personen har av åtgärden. Samtliga 
bedömningspunkter ska vägas samman och den förväntade effekten av åtgärden ska 
beskrivas i blankettens första halva. 
 
Kontaktuppgifter 

• Ange förskrivare och förskrivarens verksamhetschef eller person med delegation 
kontaktuppgifter. 

• Ansökan ska undertecknas av förskrivarens verksamhetschef eller person med 
delegation. 

• Ansökan ska vara avidentifierad, dvs inga personnummer eller namn ska finnas med. 
• Födelseår och postort/hemkommun ska anges. 

 
Hjälpmedel som ansökan avser 
Ange tydligt vilket hjälpmedel/produkt som ansökan avser.  
 
Uppge artikelnummer, leverantör och kostnad. Artikelnummer och leverantör underlättar 
och säkerställer att rätt produkt hittas vid inhämtande av ytterliga information om 
produkten. 
 

• Hjälpmedelskonsulent har konsulterats? 
Inför ansökan ordnat införande ska hjälpmedelskonsulent, för de verksamheter som berörs, 
konsulteras samt medverka vid utprovning av aktuellt hjälpmedel. Detta för att säkerställa 
att behovet inte kan tillgodoses inom beslutat sortiment. 
 
Svara ja eller nej. Om svaret är nej, ska detta motiveras nedan under ”Kommentarer”. 
Ansökan kan återremitteras om uppgift saknas.  
 

• Har patienten provat föreslagit hjälpmedel? 
Det kan vara av avgörande betydelse att patienten faktiskt har provat föreslaget hjälpmedel 
för att kunna göra rätt val av hjälpmedel utifrån patientens behov och målsättning.  
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Svara ja eller nej. Om svaret är nej, ska detta motiveras nedan under ”Kommentarer”. 
Ansökan kan återremitteras om uppgift saknas. 
 

• Aktuellt hjälpmedel har CE-märkning enligt Medicintekniska regelverket (MDR) 
Inför ansökan ordnat införande behöver du som förskrivare känna till om produkten är en 
medicinteknisk produkt, dvs CE-märkt enligt medicintekniska regelverket, eller om den är en 
konsumentprodukt.  
 
Om aktuell produkt är en konsumentprodukt måste du som förskrivaren göra en riskanalys 
och utvärdera om produkten är säker för patienten och för avsett användningsområde. 
Detta då konsumentprodukter inte är tillverkade och provade för att kompensera för en 
funktionsnedsättning. Du måste också informera patienten om att en förskrivning av en 
konsumentprodukt som hjälpmedel medför att patienten inte har rätt till ersättning enligt 
patientskadelagen vid eventuell personskada. 
 
Om aktuell produkt är en medicinteknisk produkt är det tillverkaren som ansvarar för 
riskanalysen, dvs att produkten är säker och lämplig för sitt användningsområde. 
 
Svara ja eller nej. Om svaret är nej, ska detta motiveras nedan under ”Kommentarer”. 
Ansökan kan återremitteras om uppgift saknas. 
 
Kommentarer från konsulenten som är av vikt för Hjälpmedelskommittén att beakta 
inför beslut 
Kommentarerna kan till exempel handla om: 

• konsulentens utlåtande från utprovningssituationen utifrån beskriven 
problemställning  

• handhavande av hjälpmedlet till exempel vikt, svårmonterat. 
• hjälpmedelsverksamhetens erfarenhet eller avsaknad av erfarenhet av 

produkten/leverantören som Hjälpmedelskommittén behöver känna till. 
 
Ange likvärdiga hjälpmedel patienten har idag inom samma behovsområde som är 
relevant utifrån ansökan 
Beskriv hur nuvarande hjälpmedel fungerar samt hur det påverkar till exempel patientens 
kroppsfunktion, aktivitetsutförande, delaktighet, självständighet, miljö. Är det befintligt 
hjälpmedel som skapar begränsningar? I sådana fall, på vilket sätt? 
 
Ange produktnamn, leverantör och om möjligt artikelnummer. Ange också om hjälpmedel 
som patienten har idag är anpassade och/eller specialanpassade. 
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Beskrivning av problem som ska åtgärdas 
Vilket problem har patienten som är aktuellt att åtgärda? Vad är orsaken till problemet? 
 
Beskriv problemet som är aktuellt att åtgärda och dess orsak (till exempel spasticitet pga MS, 
nedsatt koncentrationsförmåga pga sömnsvårighet, svårigheter att svälja pga stroke). 
 
Aktuell åtgärd 
Vilken åtgärd är aktuell? Kräver åtgärden även andra, kompletterande insatser och i så  
fall vilka?  
 
Beskriv den åtgärd som är aktuell för att till exempel utreda, behandla eller förebygga att 
problemet förvärras. 
 
Mål med åtgärd 
Vad är målet med åtgärden för patienten? 
 
Ange ett så konkret mål som möjligt med åtgärden så att du kan värdera i vad grad  
åtgärden förväntas kunna leda fram till det uppsatta målet, dvs målet ska vara SMART: 
Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt, Tidssatt. 

Del 2: Bedömningspunkter med kryssrutor 
Personens upplevelse av problemet som ska åtgärdas 
Hur svårt upplever personen själv det aktuella problemet?  
 
Här dokumenterar du personens egen upplevelse av sitt problem. För personer som inte 
själva kan förmedla sin upplevelse kan närståendes (eller annan som känner personen) 
uppfattning om hur personen upplever problemet dokumenteras. Det ska framgå att det är 
en annans bedömning som dokumenteras (markera med ”N”). Om personens upplevelse av 
problemet är helt okänd markeras detta med ”O” 
 

Mycket stor Personen upplever att i relation till sin totala livssituation så ger detta 
problem mycket stora, nästan outhärdliga negativa konsekvenser. 

Stor Personen upplever att i relation till sin totala livssituation så ger detta 
problem stora negativa konsekvenser. 

Måttlig Personen upplever att i relation till sin totala livssituation så ger detta 
problem måttligt negativa konsekvenser. 

Liten Personen upplever att i relation till sin totala livssituation så ger detta 
problem små negativa konsekvenser. 

Ingen Personen upplever att i relation till sin totala livssituation så ger detta 
problem små negativa konsekvenser. 
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Framtida risk vid utebliven åtgärd 
Vid prioritering ska risk för framtida död som risk för funktionshinder / fortsatt lidande och 
försämrad hälsorelaterad livskvalitet beaktas. 
 

Mycket stor Mycket hög risk för att i framtiden utveckla ohälsa- 
aktivitetsbegränsning/ delaktighetsinskränkning. Alternativt finns det 
mycket eller stor risk för att livslängden förkortas. 

Stor Hög risk för att i framtiden utveckla stor ohälsa- aktivitetsbegränsning/ 
delaktighetsinskränkning. Alternativt finns det viss risk för att 
livslängden förkortas. 

Måttlig Medelhög risk för att i framtiden utveckla ohälsa- 
aktivitetsbegränsning/ delaktighetsinskränkning. Det finns ingen risk för 
att livslängden förkortas. 

Liten Låg risk för att i framtiden utveckla stor ohälsa- aktivitetsbegränsning/ 
delaktighetsinskränkning. Det finns ingen risk att livslängden förkortas. 

Ingen Ingen risk för stor ohälsa- aktivitetsbegränsning/ 
delaktighetsinskränkning eller risk för att livslängden förkortas. 

 
Problemets varaktighet  
Hur länge förväntas det aktuella problemet att finnas om den aktuella åtgärden inte utförs?  
 

Mycket stor Problemets varaktighet är sannolikt livslångt, och/eller återkommande 
under lång tid varje år. 

Stor Problemets varaktighet är sannolikt långvarigt men är inte livslångt, 
och/eller återkommande under kort tid varje år. 

Måttlig Problemets varaktighet är sannolikt övergående inom överskådlig tid. 
Liten Problemet är sannolikt övergående inom kort tid. 
Ingen Problemet är omedelbart övergående. 

 
Frekvens med vilken problemet uppstår  
Hur ofta uppstår problemet för personen?  
 
Mycket stor Så länge problemet kvarstår gör det sig konstant eller dagligen påmint. 
Stor Så länge problemet kvarstår gör det sig påmint några gånger i veckan. 
Måttlig Så länge problemet kvarstår gör det sig påmint några gånger per 

månad. 
Liten Så länge problemet kvarstår gör det sig påmint någon eller några 

gånger per år. 
Ingen Problemet uppstår aldrig. 
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Åtgärdens effekt i relation till personens fysiska och psykiska funktioner 
Ta ställning till om personens fysiska och psykiska funktioner (till exempel motivation, 
kognitiva funktioner, synskärpa) påverkar möjligheten att uppnå förväntad effekt med 
åtgärden. 
 
Mycket stor Personens fysiska och psykiska funktioner möjliggör i mycket hög grad 

att åtgärden ger förväntad effekt. 
Stor Personens fysiska och psykiska funktioner möjliggör i hög grad att 

åtgärden ger förväntad effekt 
Måttlig Personens fysiska och psykiska funktioner möjliggör i måttlig grad att 

åtgärden ger förväntad effekt 
Liten Personens fysiska och psykiska funktioner möjliggör i låg grad att 

åtgärden ger förväntad effekt 
 
Åtgärdens effekt i relation till omgivningsfaktorer 
Finns det något i personens omgivning (till exempel fysiska miljön eller i personligt stöd från 
familj/ nätverk) som påverkar den förväntade effekten av åtgärden. Om åtgärden inte är 
beroende av omgivningsfaktorer behöver denna bedömningspunkt inte fyllas i. 
 

Mycket stor Personens omgivning möjliggör i mycket hög grad att åtgärden ger 
förväntad effekt. 

Stor Personens omgivning möjliggör i hög grad att åtgärden ger förväntad 
effekt. 

Måttlig Personens omgivning möjliggör i måttlig grad att åtgärden ger förväntad 
effekt. 

Liten Personens omgivning möjliggör i låg grad att åtgärden ger förväntad 
effekt. 

Ingen Personens omgivning möjliggör inte att åtgärden ger förväntad effekt. 
 
Åtgärden kan utföras utan skaderisk  
Ta ställning till i vilken grad åtgärden är säker eller om den innebär en skaderisk. Skalvärdet 
”Mycket stor” innebär att risken för skada är liten etc.  
 
OBS! Denna bedömning kan inte ersätta krav på att göra en riskanalys vid t ex 
specialanpassning av en produkt.  
 

Mycket stor Åtgärden kan i mycket stor grad utföras utan risk för skada för personen. 
Stor Åtgärden kan i stor grad utföras utan risk för skada för personen. 
Måttlig Åtgärden kan i måttlig grad utföras utan risk för skada för personen. 
Liten Åtgärden kan i liten grad utföras utan risk för skada för personen. 
Ingen Åtgärden utgör risk för skada för personen. 
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Förväntad varaktighet av effekt  
Bedöm hur varaktig effekten av åtgärden är för personen i fråga. 
 

Mycket stor Åtgärden förväntas ha effekt så länge behovet kvarstår. 
Stor Åtgärden förväntas ha effekt mer än halva men inte hela tiden behovet 

kvarstår. 
Måttlig Åtgärden förväntas ha effekt upp till halva tiden behovet kvarstår. 
Ingen Åtgärden förväntas ha effekt endast en kort tid av den tid behovet 

kvarstår 
 
Förväntad frekvens av effekt  
Hur ofta bedöms personen ha nytta av åtgärden? 
 

Mycket stor Personen förväntas ha nytta av åtgärden konstant eller dagligen. 
Stor Personen förväntas ha nytta av åtgärden flera gånger i veckan. 
Måttlig Personen förväntas ha nytta av åtgärden någon gång per vecka eller 

några gånger per månad. 
Liten Personen förväntas ha nytta av åtgärden konstant eller dagligen. 
Ingen Personen förväntas ha nytta av åtgärden någon eller några gånger per år. 

 

Utvärdering 
Förskrivaren ansvarar för att utvärdering av beviljat hjälpmedlet görs när personen använt 
hjälpmedlet i sex månader. 
 
Utvärderingen skickas till region.vasternorrland@rvn.se eller Region Västernorrland, 871 35 
Härnösand. 
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