
FÖRSKRIVARUTBILDNING
HJÄLPMEDEL VID HÖRSELNEDSÄTTNING OCH DÖVHET

Vad du som ny förskrivare måste veta för att kunna 
förskriva hjälpmedel i Region Skåne



Alla nya förskrivare ska genomgå Socialstyrelsens 
förskrivarutbildning. Den är grunden i din introduktion 
till att förskriva hjälpmedel i Region Skåne.
Förskrivning av hjälpmedel, webbutbildning 
(Socialstyrelsen)
När du genomgått utbildningen kan du ansöka om 
behörighet att förskriva. Är du anställd av Region 
Skåne ansöker du via e-katalog. Övriga ansöker via 
blankett.
Ansökan om behörighet att förskriva hjälpmedel

Du ska också ha tagit del av denna PP-presentation.

http://utbildning.socialstyrelsen.se/enrol/index.php?id=225
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/hjalpmedel/bestallningssystemet-sesam/bestall-behorighet/


VO HJÄPMEDEL
EN DEL AV REGIONSERVICE. 

VO Hjälpmedels uppdrag är att hantera, styra och följa upp Region 
Skånes förskrivna hjälpmedel och förbrukningsartiklar.

Strategiskt hjälpmedelsarbete
Hjälpmedelsanvisningar
Upphandling
Sortimentsarbete
Central administration
Inköp
It-systemansvar (Sesam)
Kundtjänst 

Produktion hjälpmedel
Utprovningar
Anpassningar
Stöd och rådgivning
Reparationer och service
Lagerhantering



REGELVERK
STYR HJÄLPMEDELSFÖRSKRIVNING I REGION SKÅNE

Du som förskrivare är skyldig att följa de regler och anvisningar som styr 
förskrivning av hjälpmedel.

Regelverket består av två delar:

Hjälpmedelsguiden 
Skåne Hjälpmedelsanvisningar

Målgruppen är förskrivare och andra berörda yrkesprofessioner. 
För invånare finns information om hjälpmedel på 1177.se

https://www.1177.se/Skane/Tema/Hjalpmedel/
http://hjalpmedelsguiden.skane.se/
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/hjalpmedel/anvisningar-sortiment/


HJÄLPMEDELSGUIDEN SKÅNE
Hjälpmedelsguiden Skåne är gemensam för Region Skåne och 
Skånes kommuner.

Som ny förskrivare ska du gå igenom Hjälpmedelsguiden Skåne 
så att du vet vad den innehåller. Du kan sedan återkomma till 
den och använda den som ett uppslagsverk.

Hjälpmedelsguiden Skåne berör bland annat:
• ansvarsfördelning
• definition av hjälpmedel
• olika vägar till hjälpmedel
• hjälpmedel till patient som bor utanför Skåne
• hjälpmedel till patient från annat land
http://hjalpmedelsguiden.skane.se/

http://hjalpmedelsguiden.skane.se/


HJÄLPMEDELSANVISNINGAR 

Inför varje förskrivning är det viktigt att du tar del av anvisningen för 
aktuellt hjälpmedel. Anvisningarna uppdateras ständigt med ny eller 
reviderad information. 
I anvisningarna för aktuellt hjälpmedel finner du bland annat information 
om:
• vem som har behörighet att förskriva
• vilka förutsättningar som gäller vid förskrivning av aktuellt hjälpmedel
• vilken uppföljning som krävs
• vilka hjälpmedel som finns på avtal
Du finner också blanketter och dokument som du behöver när du ska 
förskriva hjälpmedel, till exempel ansvarsblanketter, rutiner, checklistor 
och andra utprovningsunderlag. Du ska alltid hämta blanketten direkt 
från webbplatsen eftersom de ständigt uppdateras.
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/hjalpmedel/anvisningar-
sortiment/

https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/hjalpmedel/anvisningar-sortiment/


HUR FÖRSKRIVER DU?

Du förskriver hjälpmedel vid hörselnedsättning och dövhet i det 
webbaserade förskrivningssystemet WebSesam. 

Information om till exempel behörigheter, manualer och support 
hittar du här:
Beställningssystemet Sesam

http://rsweb106.reg.skane.se/WebSesamS2.Prod/Login.aspx?ReturnUrl=/WebSesamS2.Prod/
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/hjalpmedel/bestallningssystemet-sesam/


WebSesam

I WebSesam kan du:

• Registrera en förskrivning, kallas kundorder KO
• Beställa en anpassning av ett hjälpmedel, kallas 

arbetsorder AO
• Returnera hjälpmedel
• Se patientens hjälpmedelslista

För introduktion och för att lära dig hur du arbetar 
med WebSesam tar du hjälp av en kollega på din 
enhet.
Manual WebSesam

http://rsweb106.reg.skane.se/WebSesamS2.Prod/Login.aspx?ReturnUrl=/WebSesamS2.Prod/
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/hjalpmedel/bestallningssystemet-sesam/instruktioner-och-manualer/


HJÄLPMEDELSSORTIMENT

De flesta hjälpmedel i sortimentet är upphandlade enligt           
lag (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU

Information om hjälpmedelssortimentet finns i produktkataloger 
som du hittar här:
Hjälpmedelssortiment vid hörselnedsättning och dövhet 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20071091-om-offentlig-upphandling_sfs-2007-1091
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/hjalpmedel/anvisningar-sortiment/horselnedsattning-dovhet/


SORTIMENTSARBETE

Hjälpmedelssortimentet utvecklas ständigt.
Inom enheten för strategisk styrning arbetar våra sortiments- och 
avtalsledare systematiskt med upphandling och uppföljning av 
vårt sortiment. Dina synpunkter på sortimentet är viktiga för oss. 
Kontakta gärna sortiments- och avtalsledaren om du har frågor 
eller synpunkter på sortimentet. 

Ibland uppfyller inte sortimentet patientens behov och då kan 
förskrivning utanför sortiment bli aktuellt. 
Blankett för förskrivning utanför sortiment hittar du på 
sortimentssidan.
Hjälpmedelssortiment hörselnedsättning och dövhet

https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/hjalpmedel/anvisningar-sortiment/horselnedsattning-dovhet/


SLUT

Du har nu tagit del av den grundläggande introduktionen i vad du 
som ny förskrivare behöver ha kunskap om innan du kan börja 
förskriva hjälpmedel inom Region Skåne.
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