Verksamhetschef
• Verksamhetschef gör
första bedömning av
förslaget
• Godkända förslag skickas
till Hjälpmedel Skåne via
blankett

Behov/idé

Blankett för nytt behov/ny idé för
hjälpmedel

Hjälpmedel Skåne
• Inkomna behov och idéer
bedöms
• Evidens
• Socialstyrelsen
rekommenderar
• Finns i andra landsting

• Bereder ärende för beslut i
habiliterings- och
hjälpmedelsnämnden

Ordnat införande av nya hjälpmedel
Med "nya" hjälpmedel avses hjälpmedel som inte är
förskrivningsbara enligt "Hjälpmedelsanvisningar på produktnivå"
och/eller med ett införande innebär en stor påverkan på
kostnader.

Habiliterings- och
hjälpmedelsnämnden

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

• Bereder ärende för beslut i
hälso- och
sjukvårdsnämnden

• Beslutar om förändringar i
Hjälpmedelsanvisningar
på produktnivå
• Bereder ärende till
regionstyrelsen om
förändring innebär kostnad
för annan förvaltning än
Habilitering och
hjälpmedel

Regionstyrelsen

Regionfullmäktige

• Bereder ärende till regionfullmäktige för beslut där
kostnad för nytt hjälpmedel
ingår i budget och
verksamhetsplan för
nästkommande år
• Bereder ärende till regionfullmäktige för beslut om
egenavgift för nytt
hjälpmedel

• Beslutar om budget och
verksamhetsplan där
kostnad för nytt hjälpmedel
ingår
• Beslutar om införande av
egenavgift för nytt
hjälpmedel

Habilitering och hjälpmedel
Hjälpmedel Skåne

Ordnat införande av nytt hjälpmedel
Blanketten ska fyllas i vid förfrågan om att införa ett nytt hjälpmedel till det
tillgängliga sortimentet. Endast vårdgivare kan initiera.
Blanketten ska godkännas av frågeställarens verksamhetschef genom att
verksamhetschefen mailar blanketten till hjalpmedelsguiden@skane.se för vidare
bedömning inom Hjälpmedel Skåne.
Aktuell produkt
Leverantör
Leverantörens artikelnummer
Pris
Motivera varför denna produkt ska införas som ett förskrivningsbart hjälpmedel:

Beskriv hur behovet hos patienterna bättre tillgodoses eller endast är möjligt att
tillgodose med önskad produkt?
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Hjälpmedel Skåne

Telefon 044-19 46 50

Habilitering och hjälpmedel
Hjälpmedel Skåne
Är produkten förskrivningsbar i andra landsting, i så fall vilket/vilka?

Finns studier och/eller evidens som stödjer patientnyttan vid förskrivning av produkten?
Om ja, ange länk till mer info eller bifoga bilagor

Beräkna ungefärligt antal förskrivningar i hela Skåne på ett år?
Förfrågan initieras av
Namn
Arbetsplats
E-post

Godkänd av verksamhetschef, namn
Eventuell kommentar från verksamhetschef:

Ifylls av Hjälpmedel Skåne
Bedömning om fortsatt handläggning enligt ”Ordnat införande av nya hjälpmedel”:

2018-05-15/MG
Hjälpmedel Skåne

SKICKA
Telefon 044-19 46 50

