Habilitering och Hjälpmedel
Hjälpmedelsverksamheten

Formgjutna sitsar

Region Skåne har tecknat nytt avtal gällande formgjutna sitsar i form av ett tilläggsavtal till
avtalet om Ortopedtekniska tjänster och hjälpmedel. Tilläggsavtalet definierar de riktlinjer som
förskrivningsprocessen gällande formgjutna sitsar ska följa samt priser för produkter och
tillbehör.
Avtalspart är Aktiv Ortopedteknik i Malmö AB. (Samma avtalspart för formgjutna sitsar gäller
för hela Region Skåne medan avtalet om Ortopedtekniska tjänster och hjälpmedel har tre
avtalsparter.)
Avtalsperioden är t.o.m. 2018-08-31 med rätt för beställaren till förlängning i max 2 år.
Förskrivningsprocessen gällande formgjutna sitsar skall följa nedanstående:
1. Analys av brukarens sittställning samt bedömning av behovet ska vara dokumenterat och
diskussion ska ha förts med ansvarig Hjälpmedelskonsulent.
2. Utprovningsärende registreras enligt ordinarie rutiner.
3. Förskrivningsrätt har Sjukgymnast samt Arbetsterapeut enligt ISO 180931 i Region Skånes
Hjälpmedelshandbok. Anvisningen för förskrivning lyder:
Individuellt formgjutna sitsar/sittskal kan förskrivas om andra åtgärder
såsom bålstöd, uppbyggnader eller byte av dyna inte fungerar.
Förskrivningen skall alltid föregås av en dokumenterad sittundersökning
och målformulering.
4. Avgjutning, injustering samt leverans sker i Hjälpmedelsverksamhetens lokaler i
Malmö, Lund, Kristianstad samt Helsingborg.
5. Samtliga besök initieras av Hjälpmedelsverksamheten och skall därmed bokas via
ansvarig Hjälpmedelskonsulent.
6. Fasta besökstider var 4-5 vecka är bokade för respektive hjälpmedelsenhet. Varje
dag innehåller minst 4 besökstider. Då en enhets alla tider är fullbokade finns det
möjlighet att, i mån av plats, boka tid för avgjutning på någon av de andra
enheternas tider. Varje enhet ansvarar för att sprida dessa besökstider till
förskrivarna i deras område.
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7. Vid första besöket görs avgjutning. Innan denna påbörjas går man kortfattat
igenom dokumentationen från sittanalysen så att alla är överens kring vilket mål
man vill nå med den formgjutna sitsen. En praktisk genomgång av ärendet där
beslut kring t.ex. val av underrede, fastsättning, tillbehör m.m. skall också göras.
Vid första besöket är följande personer med:
- brukaren och vid behov förälder/anhörig/assistent
- förskrivare; arbetsterapeut och sjukgymnast
- hjälpmedelskonsulent
- tekniker (del av besök)
- personal från Aktiv ortopedteknik i Malmö
G:\DivHab-Hjm-Gemensam\Produkter
och
Tjänster\Upphandling
o
sortiment\Upphandlade Hjm & Tjänster\Upphandlade Hjälpmedel\Formgjutna
sitsar\Beställningsguide formgjuten sits.pdf
8. Sjukgymnast/arbetsterapeut
förskriver
aktuella
Hjälpmedelskonsulenten administrerar kundordern.

hjälpmedel

och

9. Vid det andra besöket ca 4-5 veckor senare sker injustering och leverans av sitsen.
Sitsen ska vid detta tillfälle färdigställas helt (i undantagsfall kan ett tredje besök
krävas, detta beslutas i överenskommelse mellan Aktiv ortopedteknik och
hjälpmedelskonsulenten). Aktiv ortopedteknik ansvarar för all montering som
skall göras på den formgjutna sitsen medan hjälpmedelsverksamhetens tekniker
ansvarar för montering av sits och övriga tillbehör på underredet. Vid andra
besöket är följande personer med:
- brukaren och vid behov förälder/anhörig/assistent
- förskrivare; arbetsterapeut och sjukgymnast
- hjälpmedelskonsulent
- tekniker (del av besök)
- personal från Aktiv ortopedteknik i Malmö
Leverans
Vid beställning av formgjuten sits utifrån befintlig avgjutning (dubbelutrustning) sker inget besök
för avgjutning utan endast ett besök för leverans. Leveranstiden av produkten ska vara max 3
veckor, injustering och leverans sker på de fasta besökstiderna.
Reparationer
1. Samtliga reparationer skall anmälas till Hjälpmedelsverksamheten precis som på övriga
hjälpmedel.
2. Aktivitet gällande avhjälpande underhåll skapas av Hjmv eller av förskrivare i websesam. I
aktiviteten skall aktuellt fel beskrivas.
3. Tekniker från hjälpmedelsverksamheten bedömer om reparationen kan utföras inom
verksamheten eller om Aktiv ortopedteknik måste åtgärda problemet. Om ärendet skickas till
Aktiv ortopedteknik ange detta under Efterfrågad åtgärd på aktiviteten.
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4. Hjmv faxar omgående aktiviteten till Aktiv ortopedteknik som tar kontakt med brukaren för
överenskommelse om reparation.
Se även Reparation i Hbg & Kstad: G:\DivHab-Hjm-Gemensam\Produkter och
Tjänster\Upphandling o sortiment\Upphandlade Hjm & Tjänster\Upphandlade
Hjälpmedel\Formgjutna sitsar\Reparation formgjutna sitsar i Hbg & Kstad avtal 1101184.pdf
5. Den tid som registrering och bedömning av ärendet har tagit avrapporteras som arbetstid på
aktiviteten vilken därefter avslutas.
6. Aktiv ortopedteknik hänvisar till aktiviteten vid fakturering av reparationen.
Reparationer som Aktiv ortopedteknik skall åtgärda ska slutföras inom 5 arbetsdagar efter
anmälan.
Akuta reparationer d.v.s. reparationer där allvarliga säkerhetsrisker eller risker för medicinska
komplikationer föreligger, ska slutföras senast arbetsdagen efter anmälan.
Denna information finns även på:
http://intra.skane.se/Halsa--vard/Hjalpmedel/Ovrigahjalpmedelsomraden/Upphandlingsinformation-Hjalpmedelssortiment/
Vid frågor gällande avtalet kontakta ansvarig hjälpmedelskonsulent på ditt område.
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