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Övergripande riktlinjer och vårdriktlinjer för inkontinens, nutrition
och hjälpmedel 2019
HNH180020
Beslut
Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel beslutar att
 efter nedan ändring anta föreliggande förslag till ändringar av övergripande
riktlinjer och vårdriktlinjer för inkontinens och nutrition år 2019
 bibehålla leg. sjuksköterska som förskrivare för (04 27 18) hjälpmedel för
stimulering av sinnen och känslighet
Ärendet
Enligt den gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedels reglemente
fastställer nämnden årligen övergripande riktlinjer för förskrivning av samtliga
hjälpmedel, inkontinens och nutrition i Halland. Underlag för riktlinjen utarbetas av
hjälpmedelscentrum. Grundprincipen för hjälpmedelsverksamheten är att alla
invånare i Halland ska erhålla hjälpmedel, inkontinens och nutrition på lika villkor.
Övergripande riktlinjerna ger allmän information om samhällets
hjälpmedelsförsörjning och om vilka riktlinjer och regler som gäller i Halland.
Övergripande riktlinjerna ska ge vägledning åt i första hand förskrivare och övrig
personal som deltar i hjälpmedelsförsörjningen, men är även avsedda som allmän
informationsskrift.
Vårdriktlinjerna inom hjälpmedel, inkontinens och nutrition vänder sig till
professionen. Det är i huvudsak förskrivare som har användning för vårdriktlinjerna.
Den beskriver bl.a. målgruppen, kriterier och mål med hjälpmedlet.
Förslag till beslut
Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel beslutar att
 anta föreliggande förslag till ändringar av övergripande riktlinjer och
vårdriktlinjer för inkontinens, nutrition och hjälpmedel år 2019
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Övergripande riktlinjer och vårdriktlinjer för inkontinens,
nutrition och hjälpmedel 2019
 Förslag till ändringar av övergripande riktlinjer och vårdriktlinjer för
inkontinens 2019
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Förslag till ändringar av övergripande riktlinjer och vårdriktlinjer för nutrition
2019
Förslag till ändringar av vårdriktlinjer för hjälpmedel 2019

Expedieras till
Driftnämnden ambulans, diagnostik och hälsa, Driftsnämnd Hallands Sjukhus,
Driftsnämnd Psykiatri, Driftsnämnd Närsjukvård, Laholms kommun, Halmstads
kommun, Hylte kommun, Falkenbergs kommun, Varbergs kommun, Kungsbacka
kommun
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Datum
2018-11-13

Diarienummer
HNH180020

Regionkontoret
Styrning och stöd
Sofia Nygren
Nämndtjänsteman

Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel

Övergripande riktlinjer och vårdriktlinjer för inkontinens, nutrition
och hjälpmedel 2019
Förslag till beslut
Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel beslutar att
- anta föreliggande förslag till ändringar av övergripande riktlinjer och vårdriktlinjer för
inkontinens, nutrition och hjälpmedel år 2019

Sammanfattning
Enligt den gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedels reglemente fastställer
nämnden årligen övergripande riktlinjer för förskrivning av samtliga hjälpmedel, inkontinens
och nutrition i Halland. Underlag för riktlinjen utarbetas av hjälpmedelscentrum.
Grundprincipen för hjälpmedelsverksamheten är att alla invånare i Halland ska erhålla
hjälpmedel, inkontinens och nutrition på lika villkor.
Övergripande riktlinjerna ger allmän information om samhällets hjälpmedelsförsörjning och
om vilka riktlinjer och regler som gäller i Halland. Övergripande riktlinjerna ska ge vägledning
åt i första hand förskrivare och övrig personal som deltar i hjälpmedelsförsörjningen, men är
även avsedda som allmän informationsskrift.
Vårdriktlinjerna inom hjälpmedel, inkontinens och nutrition vänder sig till professionen. Det är
i huvudsak förskrivare som har användning för vårdriktlinjerna. Den beskriver bl.a.
målgruppen, kriterier och mål med hjälpmedlet.

Regionkontoret

Jörgen Preuss
T.F. Regiondirektör

Bilaga:

Patrik Dahlqvist Jönsson
Nämndtjänsteman

[Skriv text]
Förslag till ändringar av övergripande riktlinjer och vårdriktlinjer för inkontinens 2019
Förslag till ändringar av övergripande riktlinjer och vårdriktlinjer för nutrition 2019
Förslag till ändringar av vårdriktlinjer för hjälpmedel 2019
Beslutet ska skickas till
Driftnämnden ambulans, diagnostik och hälsa, Driftsnämnd Hallands Sjukhus, Driftsnämnd Psykiatri, Driftsnämnd
Närsjukvård, Laholms kommun, Halmstads kommun, Hylte kommun, Falkenbergs kommun, Varbergs kommun,
Kungsbacka kommun

Förslag till ändringar av vårdriktlinjer för inkontinenshjälpmedel
samt övergripande riktlinjer inkontinenshjälpmedel 2019
Allmänt
Inför 2019 har uppdatering av ISO-kodsklassificeringen skett enligt det internationella
klassificeringssystemet ISO 9999 utgåva 6. Tidigare har vi arbetat efter utgåva 5.
Detta innebär att vissa ISO-koder har ändrats, utgått eller slagits ihop. Under varje
vårdriktlinje kan man läsa om vilka ändringar som är gjorda.
Även i 2019 års vårdriktlinjer kommer hela ISO-kodsdefinitionen som beskriver
produktområdet att finnas med under varje ISO-kod, enligt klassificeringssystemet.
Definitionerna är en direkt översättning från engelska till svenska och kan innebära
att vissa beskrivningar även omfattar hjälpmedel som inte är förskrivningsbara i
Halland.
Kunderna har även i år haft möjlighet att lämna synpunkter inför revideringen av
vårdriktlinjerna 2019.
Förändringar inom alla vårdriktlinjer:
 Uppdaterat datumet då beslut skett från Gemensam nämnd för hemsjukvård
och hjälpmedel.
 Språkliga och grammatiska ändringar.
Övergripande riktlinjer för inkontinenshjälpmedel 2019
 Definitionen är uppdaterad och förtydligad enligt ICF, Socialstyrelsen.

Förslag till ändringar av vårdriktlinjer för nutrition samt
övergripande riktlinjer för livsmedel för speciella
medicinska ändamål (FSMP) 2019
Allmänt
Inför 2019 har uppdatering av ISO-kodsklassificeringen skett enligt det internationella
klassificeringssystemet ISO 9999 utgåva 6. Tidigare har vi arbetat efter utgåva 5.
Detta innebär att vissa ISO-koder har ändrats, utgått eller slagits ihop. Under varje
vårdriktlinje kan man läsa om vilka ändringar som är gjorda.
Även i 2019 års vårdriktlinjer kommer hela ISO-kodsdefinitionen som beskriver
produktområdet att finnas med under varje ISO-kod, enligt klassificeringssystemet.
Definitionerna är en direkt översättning från engelska till svenska och kan innebära
att vissa beskrivningar även omfattar hjälpmedel som inte är förskrivningsbara i
Halland.
Kunderna har även i år haft möjlighet att lämna synpunkter inför revideringen av
vårdriktlinjerna 2019.
Förändringar inom alla vårdriktlinjer:
 Uppdaterat datumet då beslut skett från Gemensam nämnd för hemsjukvård
och hjälpmedel.
 Språkliga och grammatiska ändringar.
Övergripande riktlinjer för livsmedel för speciella medicinska ändamål (FSMP) 2019
 Förtydligat under punkten förskrivning:
För att vara berättigad till förskrivning skall patienten vara 16 år eller äldre och
folkbokförd i Halland, alternativt listad på vårdcentral i Halland och folkbokförd i till
Halland angrändande län. Förskrivning kan göras till patient boende i ordinärt
boende, på särskilt boende eller på boende med särskild service, (dvs. ej vid
slutenvård på sjukhus). För övriga patienter som vårdas i Halland men är
folkbokförda i annat län är förskrivare skyldig att tillse att nutritionsbehandling erbjuds
via hemlandsting/region.

Förslag till ändringar av vårdriktlinjer för hjälpmedel 2019
Allmänt
Inför 2019 har uppdatering av ISO-kodsklassificeringen skett enligt det internationella
klassificeringssystemet ISO 9999 utgåva 6. Tidigare har vi arbetat efter utgåva 5.
Detta innebär att vissa ISO-koder har ändrats, utgått eller slagits ihop. Under varje
vårdriktlinje kan man läsa om vilka ändringar som är gjorda.
Även i 2019 års vårdriktlinjer kommer hela ISO-kodsdefinitionen som beskriver
produktområdet att finnas med under varje ISO-kod, enligt klassificeringssystemet.
Definitionerna är en direkt översättning från engelska till svenska och kan innebära
att vissa beskrivningar även omfattar hjälpmedel som inte är förskrivningsbara i
Halland.
Kunderna har även i år haft möjlighet att lämna synpunkter inför revideringen av
vårdriktlinjerna 2019.
Förändringar inom alla vårdriktlinjer:
 Uppdaterat datumet då beslut skett från Gemensam nämnd för hemsjukvård
och hjälpmedel.
 Språkliga och grammatiska ändringar.
Förändringar inom specifika vårdriktlinjer:
04 27 06 Stimulatorer för smärtlindring
 Förtydligat att personer som är 85 år och äldre är avgiftsbefriade.
04 27 18 Hjälpmedel för stimulering av sinnen och känslighet
 Tagit bort leg. sjuksköterska som förskrivare. De är inte den primära
förskrivargruppen och det har inte heller gjorts förskrivningar av denna grupp.
09 12 21 Toalettstolar med inbyggd lyftanordning som gör det lättare att resa sig upp
och sätta sig ned
 Tagit bort text kring fristående toalettsits med gasfjäder då det ej längre finns
produkter på marknaden.
09 33 12 Badbritsar, duschbord och skötbord
 Fast monterade dusch- och skötbord utgår och faller under
bostadsanpassning istället. I vårt sortiment finns fristående produkter att tillgå.
09 54 03 Attrapper för sexuella aktiviteter
 Utgår som förskrivningsbart hjälpmedel. Produkterna blir ett egenansvar då de
oftast finns på marknaden för ett värde under 800 kr (gränsen för egenansvar
för denna produkt). Det har aldrig skett någon förskrivning av dessa produkter.

12 12 04 Fordonsanpassningar och tillbehör för att kontrollera hastighet
12 12 07 Fordonsanpassningar och tillbehör till fordon för att styra fordonet
12 12 12 Säten och dynor till motorfordon samt tillbehör och anpassningar som rör
sittande i fordon
12 12 15 Lyftar för att flytta en person som inte sitter i rullstol in i eller ut ur fordon
12 12 18 Hjälpmedel för att flytta en person sittande i rullstol in i eller ut ur fordon
12 12 21 Hjälpmedel för att lasta tomma rullstolar in i eller på ett fordon
 Uppdaterat till försäkringskassans regelverk.
12 22 12 Manuella rullstolar med motorstöd
 ISO-koden utgår då leverantören lägger produkter under ISO-kod 12 24 09.
12 23 03 Eldrivna rullstolar med manuell direktstyrning
12 23 06 Eldrivna rullstolar med elektronisk styrning
12 23 12 Eldrivna vårdarmanövrerade rullstolar
 Ändrat kriterier. Ändrat ordval från ”ett krav” till ”en riktlinje” att framföra
eldriven rullstol är att den framförs minst 100 timmar per år.
 Tillägg under punkten övrigt. Förvaringsutrymmets temperatur får ej
understiga +5°C då det finns risk för kondens i elektroniken och i batterierna.
Tillägg: Vilket kan påverka patientsäkerheten.
15 09 27 Ätapparater
 Ny ISO-kod som vi önskar få in i sortiment. Detta är en produktgrupp som ger
personer med svår funktionsnedsättning möjlighet att överföra mat från tallrik
till mun, att öka självständighet/delaktighet i matsituation. Detta är en aktivitet
som ingår i primär ADL (aktiviteter i det dagliga livet). Det kommer röra sig om
få produkter men som kommer ge stor vinst för varje enskild brukares
livssituation.
22 24 21 Telefontillbehör
 Utgår då det ej finns produkter att tillgå på marknaden.
24 09 18 Omkopplare (till/från eller andra funktioner)
 Lagt till leg. logoped i samråd med leg. arbetsterapeut som förskrivare.

