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Rutin Överrapportering vid förskrivning
av hjälpmedel
Bakgrund
Lagrum och styrande förutsättningar
Hälso- och sjukvårdslagen
Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning
Syfte
Patientsäker hjälpmedelsförskrivning
Omfattning
Överrapportering av vårdansvar
Ansvarsfördelning
Överrapportering mellan förskrivare inom sluten vård till förskrivare inom
öppen vård

Beskrivning arbetsgång
Situation
Anledningen till kontakt

Bakgrund
Kortfattat och relevant
Aktuellt tillstånd
Status
Bedömning
Rekommendation
Åtgärd
Tidsram

Vårdansvaret ändras
1. Nuvarande förskrivare överrapporterar förskrivet hjälpmedel
till mottagande förskrivare
2. Nuvarande förskrivare meddelar att kostnadsansvaret flyttas
(BMB görs i webSesam)
Informera om

Rapportera
 Beskrivning av patientens funktionsnedsättning och varför
hjälpmedlet har förskrivits.
 Informera om uppsatta mål
Nuvarande förskrivare rekommenderar tidpunkt för uppföljning
Alternativ:
1. Snarast
(patientsäkerhet = prioriterat hembesök, telefonsamtal krävs)
2. Inom en månad (t.ex. egenavgift)
3. Inom xx månader (krav p.g.a patientens funktionsnedsättning, riskanalys behövs)
4. Patienten tar kontakt (nuvarande förskrivares bedömning)
Övrig information
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Varför
Överrapportering av vårdansvar
En förskrivare har ansvaret för att hela förskrivningsprocessen genomförs.
Vårdansvaret kan flyttas mellan olika vårdansvariga verksamheter, t.ex. mellan sluten till öppen vård, mellan kommun och landsting.
När vårdansvaret övergår till en annan verksamhet ska en överrapportering
göras. Under förutsättning att en överrapportering skett övergår ansvaret för
de kommande faserna i förskrivningsprocessen till den som övertagit vården.
Överföring av hjälpmedelskostnad
Överföring av hjälpmedelskostnad (BMB) görs i webSesam.
Kostnadsansvaret följer förskrivaransvaret och ska överföras till rätt betalare
om inte direktförskrivning är gjord.
Överföring av hjälpmedelskostnad och direktförskrivning förutsätter att
överrapportering görs. Om inte överrapportering har gjorts till den nya förskrivaren ska det göras avvikelserapportering.
Direktförskrivning se Hjälpmedelsportalen, Samverkan/Avtal, Prismodell,
Förskrivning utanför eget boende.
Vem
Från nuvarande förskrivare till den förskrivare som ska överta vårdansvaret.
Hur
Till förskrivare i Region Norrbotten görs överrapporteringen elektroniskt i
patientjournalsystemet VAS.
Till förskrivare i Norrbottens kommuner görs överrapporteringen skriftligt.
När uppföljning ska göras snarast måste överrapporteringen även göras via
telefon. Vid speciella omständigheter rekommenderas att den skriftliga överrapporteringen kompletteras med muntlig information.
När
Överrapportering ska göras vid förändrat vårdansvar.
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