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Rutin vid förskrivning av epilepsilarm
Bakgrund
Lagrum och styrande förutsättningar
Hälso- och sjukvårdslagen
Lagen om Medicintekniska produkter
Patientsäkerhetslagen
För personligt förskrivna hjälpmedel är följande dokument styrande i
Region Norrbotten:
Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning,
publicerade i VIS och finns att läsa på Hjälpmedelsportalen
Kvalitetshandbok Medicintekniska produkter, publicerade i VIS

Syfte
Syftet med rutinen är att patientsäkerhet säkerställs i vårdkedjan.

Omfattning
Personligt förskrivna epilepsilarm i Region Norrbotten

Ansvarsfördelning
22 27 18

Personliga nödlarm (Epilepsilarm)

Betalningsansvar
K-ställe Hjälpmedel HSL, Region
Norrbotten

Förskrivningsrätt

Förskrivningsrätten avser larm för patient med epilepsi.
Läkare i barnmedicin, invärtesmedicin eller neurologi.

Kriterier för
förskrivning

Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning

Förskrivningsprocessen

Bedöma
behov av
insatser

Prova ut,
anpassa
och välja
lämplig
specifik
produkt

Informera

Instruera
och träna

lämplig specifik produkt
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Följa upp
och
utvärdera
funktion
och nytta

Kommentar
Inkl. tillbehör
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Beskrivning arbetsgång
Delprocess
Bedöma behov av insatser

Aktiviteter

Ansvarig

Epilepsilarm

Läkare med förskrivningsrätt bedömer behov av
insats

Läkare

I bedömningen ska ingå att ta ställning till vilka åtgärder som behövs vid ett epilepsianfall t.ex. tillsyn,
medicinering, trygghetslarm.
Förskrivning av epilepsilarm innefattar att det finns
medicinska skäl att påkalla uppmärksamhet från
närstående/personal i bostaden.
Läkare bedömer vem som ska handha utrustningen
och ta emot larmet (närstående/personal).
Epilepsilarm ersätter inte personal eftersom ett larm
inte kan bli helt säkert.
Prova ut, anpassa och välja
lämplig specifik produkt
Epilepsilarm

Läkaren bedömer vilket larm som ska beställas utifrån vad sensorn ska reagera på (tonisk/klonisk
kramp, ljud, fukt eller vätska), varaktighet av anfall,
och om patienten är uppegående eller sängliggande.

Läkare

Läkare väljer ut lämplig produkt
Beställning i webSesam, (förskrivarid, kundnr och
betalarnr)
Beställaren ska vara registrerad som användare i
Sesam 2

Läkare eller på delegation leg.
hälso- och sjukvårdspersonal på
arbetsplatsen

Information till patient/närstående/personal om lånevillkoren reparation, återlämning och ändrat behov.
Läs och lämna ut bruksanvisningen.

Läkare eller på delegation leg.
hälso- och sjukvårdspersonal på
arbetsplatsen

Genomgång i handhavandet görs på mottagning eller
avdelning på sjukhus till de som ska handha och ta
emot larmet.

Läkare eller på delegation leg.
hälso- och sjukvårdspersonal på
arbetsplatsen

Informera
Epilepsilarm

Instruera och träna
Epilepsilarm

Vid förskrivning ska även ges information om lämplig åtgärd vid ett epilepsianfall.
Funktionskontroll och installation i hemmet
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Länsservice tekniker
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Följa upp och utvärdera
funktion och nytta
Epilepsilarm

Uppföljning av förskriven behandling och om det
finns fortsatt behov av larm. Vissa epilepsilarm har
funktioner som kan underlätta uppföljning av anfallshistorik.

Läkare

Om produkten behöver repareras görs arbetsorder i
webSesam till tekniker.

Läkare

Tekniker informerar om ny beställning måste göras.

Riktlinjer och dokument
Förskrivarstöd - se 22 27 18 Personliga nödlarm
Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning
Sortimentsöversikt epilepsilarm
Beställningsunderlag epilepsilarm
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Patientinformation
Låneförbindelse

