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1. Syfte
Att vägleda omsorgspersonal hur de ska göra vid fel på hjälpmedel

2. Koppling till lagstiftning och andra styrdokument
Socialstyrelsens föreskrift om användning av medicintekniska produkter i hälso- och
sjukvården, SOSFS 2008:1 är styrande för användning och hantering av hjälpmedel.
Föreskriften lyfter fram att personal som ska hantera medicintekniska produkter, det vill
säga hjälpmedel, ska ha kunskap om bland annat hantering av produkterna. Hantering
innebär skötsel, underhåll och transporter.

3. Anvisningar
Kontrollera i första hand att hjälpmedlet är väl rengjort.
Vid behov av reparation av grundutrustning som omsorgsenheten har kostnadsansvar för, se Riktlinje
för hjälpmedel, bilaga 1, ska denna utföras av Hjälpmedelservice. Hjälpmedelservice värderar och
avgör när det är rimligt med reparation. Reparationer utförs på upp till halva nyprisvärdet.
Vid fel på larmutrustning samt övriga inventarier och aktivitetsutrustning ansvarar omsorgsenheten
för åtgärd. Vid behov av reparation av cyklar utförs denna av cykelhandlare.

Vid fel på följande hjälpmedel
-

Lyft och lyftselar, vårdsängar och dess tillbehör (utom antidekubitusmadrass, se nedan),
mobil hygienstol, toaförhöjning, duschpall, vårdarbälten. Alla hjälpmedel märkta med gul
lapp. Kontakta hjälpmedelservice i Falkenberg tel 0346-886770.
Vid akuta fel på lyftar och vårdsängar kvällar/nätter kontakta hjälpmedelservice 076811 67 70 måndag till fredag mellan 16:00 till 22:00, lördag och söndag 08:00 till 22.00, lättoch storhelg 08:00 till 22:00.

-

Antidekubitusmadrasser. Kontakta ansvarig sjuksköterska i hemsjukvården.

-

Elrullstol. Kontakta Region Halland Hjälpmedelscentrum 035-164300.

-

Rullstol och dess tillbehör, kognitionshjälpmedel, hjälpmedel för att underlätta aktivitet i
dagliga livet, kompressionshandskar, handortoser, elryggstöd till egen säng.
Kontakta ansvarig arbetsterapeut i hemsjukvården.

-

Rollator, gåbord, vridplatta med handtag (t ex turner), kryckor, manuped, TENS-apparat,
tippbräda, ortoser (ej hand), proteser, axelslyngor.
Kontakta ansvarig fysioterapeut/sjukgymnast i hemsjukvården.
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4. Definitioner och avgränsningar
Rutinen gäller för samtliga utförare av omsorg i Falkenbergs kommun som hanterar hjälpmedel och
vars brukare är inskrivna i hemsjukvården. (För brukare som inte har kommunal hemsjukvård tas
kontakt med brukarens vårdcentral.)

5. Ansvar och uppföljning
Medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR, ansvarar för rutinen som återfinns i HSL-handboken.
Rutinen följs upp vid behov.
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