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Datum
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Vård- och omsorgsnämnden
Åsa Engberg

Vid förhinder meddela mig på 0240-86685 eller maila till 
asa.engberg@ludvika.se.

Till Vård- och omsorgsnämndens ledamöter
Till ersättare för kännedom

Vård- och omsorgsnämnden

Tid: Onsdag den 24 april 2019, kl. 14:15

Plats: Sessionssalen, Stadshuset

Ärenden Dnr

1 Heldagen
2 Upprop
3 Val av justerare
4 Anmälan om extra ärenden
5 Budgetuppföljning 2019 2019/3
6 Samverkan vid utskrivning 2019/126
7 Utevistelsegaranti för alla på vård- och 

omsorgsboenden  
2018/232

8 Motion - Ökad satsning på utbildning och 
kompetens inom äldrevården - till gagn för både 
vårdtagare och personal  Svar lämnas in till förv. 
sek. senast 2019- 03-25  

2019/33

9 Vård- och omsorgsnämndens rapport angående 
antal beslut om bistånd som inte har verkställts 
2019

2019/2

10 Sjukfrånvaro 2019 2019/92
11 Information från förvaltningen 2019/9
12 Information från Ordförande 2019/8
13 Delegationsbeslut 2019 2019/6
14 Meddelanden 2019 till vård- och omsorgsnämnden 2019/7

Gruppmöten kl 13:15 enligt följande:  (S), (M) och (L) i 
Säfsen
(SD) i Grangärde
(V) och ( C) i Sessionssalen

Åsa Bergkvist
ordförande

Åsa Engberg
nämndsekreterare
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Program för heldag VoO
Sida

1(2)
Datum

2019-04-11      

Vård- och omsorgsförvaltningen

Program heldag med vård- och omsorgsnämnden

08:30-08:45      Inledning
- Ordförande Åsa Bergkvist 

08:45-09:15      Anhörig stöd
- Anhörig konsulent Torild Ibsen 

09:15-09:45      Kaffe och smörgås

09:45-10:45       Kostnad per brukare (KPB) 
- Verksamhetsutvecklare Cathrine Flodström Backlund 

11:00-12:00      Måluppföljning 2018 och mål 2019 , 2020
- Verksamhetsutvecklare Cathrine Flodström Backlund 
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Ludvika kommun
Datum

2019-04-11
     

     

Sida

2(2)

12:00-13:15     Lunch på egen hand

13:15-14:15     Gruppmöten

14:15                Vård- och omsorgsnämnden sammanträder

Varmt välkomna!
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(2)
Datum

2019-04-16 2019/3

Vård- och omsorgsförvaltningen
Thomas Holm 

Vård- och omsorgsnämnden

Budgetuppföljning januari-mars 2019

Förvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen för 
perioden januari-mars 2019.

Beskrivning av ärendet

Resultat

I redovisningen för perioden januari-mars visar förvaltningen ett redovisat 
underskott på netto 13 279 tkr. 

Intäkter

Periodens intäkter visar ett plus mot budget på 2 720 tkr. I redovisningen finns 
assistansersättning från försäkringskassan med som intäkt. Även avgifter och 
taxor för mars månad är med i redovisningen. Driftbidrag från migrationsverket 
på 600 tkr redovisas i mars månad för utförd i hemtjänst och personlig assistans 
till nyanlända.

Kostnader

Periodens kostnader överskrider budget med 15 998 tkr . Överskridandet finn i 
sin helhet inom personalområdet och har några huvudförklaringar: dels 
förseningar i arbetet med att återställa bemanningen till tidigare nivå efter förra 
årets stimulansbidrag, dels oväntat höga kostnader kopplade till jul- och 
nyårshelgen som föll ut på januari- och februarilönen (semesteruttag, vikarier 
och storhelgstillägg) och dels upplupna löner till följd av förändringar i 
personalskulden till de anställda. För perioden januari till mars är det redovisat 
en kostnad på 4 372 tkr avseende personalskuldförändringen

Åtgärder

Minskade kostnader enligt strukturplanen förväntas börja ge effekt i april då 
Kvarngatan nu övergått från särskilt boende med hemtjänst till hemtjänst i 
ordinärt boende.

Förvaltningen kommer arbeta med ytterligare åtgärder inom 
bemanningsoptimering för att minska underskottet.
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Ludvika kommun
Datum

2019-04-16
     

2019/3

Sida

2(2)

Prognos för helåret

Prognosen för helåret är att kostnaderna överskrider den budgeterade nivån 
med 2,5 mnkr. Visserligen väntas överskridandet för januari-mars successivt 
minska under året i takt med att främst planerade åtgärder enligt strukturplanen 
genomförs samt att nämnda förändring av personalskulden väntas gå mot noll 
mot årets slut. Men enligt nulägets bedömning krävs ytterligare åtgärder för att 
nå en budget i balans.
Investeringar
Under januari-mars har vi inte genomfört några investeringar, men vi räknar 
med att under kvarvarande del av året upparbeta hela 2019 års anslag på 1 750 
tkr. 

Cecilia Vestergaard
Tf Förvaltningschef
Förvaltningschef

Beslut skickas till
Akt
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T Holm 2019-04-17

Utfall jan-mar 2019, belopp i kr, Vård och omsorg inkl Kostenheten
Årsbudget Driftbudget Utfall Avvikelse

periodiserad
Text Jan 19- Dec 19 Jan 19 - Mar 19 Jan 19 - Mar 19
Externa intäkter -62 426 000 -15 558 000 -18 373 757 2 815 757
Interna intäkter -1 704 000 -434 000 -338 156 -95 844
Intäkter totalt -64 130 000 -15 992 000 -18 711 913 2 719 913

Personalkostn 467 517 000 108 368 000 121 946 160 -13 578 160
Lokalhyra 43 136 000 10 806 000 10 630 737 175 263
Kapitalkostnader 1 282 000 279 000 337 852 -58 852
Övriga kostnader 126 095 000 32 422 000 34 958 730 -2 536 730
Kostnader totalt 638 030 000 151 875 000 167 873 479 -15 998 479

RESULTAT 573 900 000 135 883 000 149 161 566 -13 278 566 

Utfall jan-mar 2019, belopp i kr, Vård och omsorg exkl Kostenheten
Årsbudget Driftbudget Utfall Avvikelse

periodiserad
Text Jan 19- Dec 19 Jan 19 - Mar 19 Jan 19 - Mar 19
Externa intäkter -53 517 000 -13 387 000 -16 834 090 3 447 090
Interna intäkter -1 704 000 -434 000 -315 779 -118 221
Intäkter totalt -55 221 000 -13 821 000 -17 149 869 3 328 869

Personalkostnader 429 663 000 99 041 000 112 557 280 -13 516 280
Lokalhyra 34 492 000 8 628 000 8 547 593 80 407
Kapitalkostnader 1 257 000 272 000 326 566 -54 566
Övriga kostnader 98 402 000 25 171 000 28 367 202 -3 196 202
Kostnader totalt 563 814 000 133 112 000 149 798 641 -16 686 641

RESULTAT 508 593 000 119 291 000 132 648 772 -13 357 772 

Utfall jan-mar 2019, belopp i kr, Vård och omsorg Kostenheten
Årsbudget Driftbudget Utfall Avvikelse

periodiserad
Text Jan 19- Dec 19 Jan 19 - Mar 19 Jan 19 - Mar 19
Externa intäkter -8 909 000 -2 171 000 -1 539 667 -631 333
Interna intäkter 0 0 -22 377 22 377
Intäkter totalt -8 909 000 -2 171 000 -1 562 044 -608 956

Personalkostnader 37 854 000 9 327 000 9 388 880 -61 880
Lokalhyra 8 644 000 2 178 000 2 083 144 94 856
Kapitalkostnader 25 000 7 000 11 286 -4 286
Övriga kostnader 27 693 000 7 251 000 6 591 528 659 472
Kostnader totalt 74 216 000 18 763 000 18 074 838 688 162

RESULTAT 65 307 000 16 592 000 16 512 794 79 206
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T Holm 2019-04-17

Utfall mar 2019, belopp i kr, Vård och omsorg inkl Kostenheten
Årsbudget Driftbudget Utfall Avvikelse

periodiserad
Text Jan 19- Dec 19 Mar 19 -Mar 19 Mar 19 -Mar 19
Externa intäkter -62 426 000 -5 183 000 -5 313 346 130 346
Interna intäkter -1 704 000 -142 000 -4 576 -137 424
Intäkter totalt -64 130 000 -5 325 000 -5 317 922 -7 078

Personalkostn 467 517 000 36 721 000 40 686 734 -3 965 734
Lokalhyra 43 136 000 3 599 000 3 562 478 36 522
Kapitalkostnader 1 070 000 91 000 111 898 -20 898
Övriga kostnader 126 307 000 10 488 000 12 646 962 -2 158 962
Kostnader totalt 638 030 000 50 899 000 57 008 072 -6 109 072

RESULTAT 573 900 000 45 574 000 51 690 150 -6 116 150 

Utfall mar 2019, belopp i kr, Vård och omsorg exkl Kostenheten
Årsbudget Driftbudget Utfall Avvikelse

periodiserad
Text Jan 19- Dec 19 Mar 19 -Mar 19 Mar 19 -Mar 19
Externa intäkter -53 517 000 -4 461 000 -4 656 124 195 124
Interna intäkter -1 704 000 -142 000 -750 -141 250
Intäkter totalt -55 221 000 -4 603 000 -4 656 874 53 874

Personalkostnader 429 663 000 33 618 000 37 378 738 -3 760 738
Lokalhyra 34 492 000 2 872 000 2 855 830 16 170
Kapitalkostnader 1 045 000 89 000 108 141 -19 141
Övriga kostnader 98 614 000 8 160 000 9 828 395 -1 668 395
Kostnader totalt 563 814 000 44 739 000 50 171 104 -5 432 104

RESULTAT 508 593 000 40 136 000 45 514 230 -5 378 230 

Utfall mar 2019, belopp i kr, Vård och omsorg Kostenheten
Årsbudget Driftbudget Utfall Avvikelse

periodiserad
Text Jan 19- Dec 19 Mar 19 -Mar 19 Mar 19 -Mar 19
Externa intäkter -8 909 000 -722 000 -657 222 -64 778
Interna intäkter 0 0 -3 826 3 826
Intäkter totalt -8 909 000 -722 000 -661 048 -60 952

Personalkostnader 37 854 000 3 103 000 3 307 996 -204 996
Lokalhyra 8 644 000 727 000 706 648 20 352
Kapitalkostnader 25 000 2 000 3 757 -1 757
Övriga kostnader 27 693 000 2 328 000 2 818 735 -490 735
Kostnader totalt 74 216 000 6 160 000 6 837 136 -677 136

RESULTAT 65 307 000 5 438 000 6 176 088 -738 088 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-04-10

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 18 Dnr 2019/3

Budgetuppföljning 2019

Beslut
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott noterar den muntliga 
informationen.

Beskrivning av ärendet
Vård- och omsorgsnämndens ekonomer lämnar en muntlig ekonomisk 
redogörelse.
______

Beslut skickas till
Akt
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(1)
Datum

2019-03-27
Diarienummer

2019.126  

Vård- och omsorgsförvaltningen
Cathrine Flodström Backlund, 
cathrine.flodstrombacklund@ludvika.se 

Vård- och omsorgsnämnden

Yttrande – Överenskommelse mellan Region Dalarna 
och kommunerna i samverkan för trygg och effektiv 
utskrivning från sluten Hälso- och sjukvård

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden rekommenderar Kommunfullmäktige att 
godkänna överenskommelsen.

Beskrivning av ärendet
 Överenskommelsen har sin grund i lag om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård. En lag som gäller sedan 1 januari 2018. 
Överenskommelsen ersätter tidigare överenskommelse om samordnad 
vårdplanering som tecknats mellan Region Dalarna och kommunerna. 

Förändringen som skett är att överenskommelsen har anpassats till att även 
gälla psykiatrisk vård i enlighet med lagstiftningen. Utöver detta har ett antal 
justeringar gjorts i texten för att ytterligare förtydliga. Ingen förändring är gjord 
som påverkar den ekonomiska regleringen.

Cecilia Vestergaard
Tf förvaltningschef

Cathrine Flodström Backlund
Verksamhetsutvecklare

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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Länsövergripande överenskommelse om samverkan och samarbete inom Dalarna / version 2 / 2019 

 

1. Överenskommelsens parter 

▪ Region Dalarna 

▪ Avesta kommun 

▪ Borlänge kommun 

▪ Falu kommun 

▪ Gagnefs kommun 

▪ Hedemora kommun 

▪ Leksand kommun 

▪ Ludvika kommun 

▪ Malung-Sälens kommun 

▪ Mora kommun 

▪ Orsa kommun 

▪ Rättviks kommun 

▪ Smedjebackens kommun 

▪ Säters kommun 

▪ Vansbro kommun 

▪ Älvdalens kommun 

 

Kommunerna benämns i överenskommelsen gemensamt kommunerna och var för 
sig kommun. Region Dalarna benämns Region Dalarna. Kommunerna och Region 
Dalarna benämns gemensamt parterna.  

  

16



 

4(12) 
 

Länsövergripande överenskommelse om samverkan och samarbete inom Dalarna / version 2 / 2019 

 

2. Inledning  
Överenskommelsen har sin grund i lag om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård och gäller fr.o.m. 2018-01-01. Överenskommelsen ersätter 
tidigare överenskommelse om samordnad vårdplanering som tecknats mellan 
Region Dalarna och respektive kommun.   

Den medicinska och tekniska utvecklingen gör det idag möjligt att individen i ökad 
omfattning själv kan vara delaktig och ges vård och omsorg av god kvalitet på ett 
tryggt och säkert sätt i hemmet.   

En trygg och säker utskrivning från sjukhuset börjar redan vid inskrivning. Risker 
och behov måste identifieras och planeringen anpassas utifrån den enskildes behov. 

Att vara i behov av vård på sjukhus innebär en stor förändring för den enskilde och 
närstående. Om det finns behov av stöd efter utskrivning ska kontakter knytas 
mellan kommun och Region Dalarnas öppenvård för planering av den fortsatta 
vården och omsorgen.   

Överenskommelsen syftar till:   

▪ att skapa trygg och effektiv övergång till öppenvård efter en slutenvårds-
vistelse. Den ska vara en god grund för ett tillitsfullt samarbete mellan 
parterna, så att vårdens och omsorgens insatser kan samordnas utifrån 
individens delaktighet, behov och förutsättningar.  

▪ att tydliggöra parternas roller.  

För att reglera processen kring trygg och effektiv utskrivning ska länsgemensamma 
riktlinjer ge stöd i det vardagliga arbetet.  

Målgruppen är personer i alla åldrar, som efter utskrivning från den slutna vården 
behöver insatser från socialtjänsten och/eller den kommunalt finansierade hälso- 
och sjukvården eller från den Region Dalarnas finansierade öppna vården. 

3. Huvudprincip för samverkan  
Den enskildes livskvalitet står i centrum för överenskommelsens parter.  

▪ Vård och omsorg utgår från den enskildes behov och situation 

▪ Patientens och närståendes resurser tas tillvara genom en god dialog 

Huvudmännen är varandras förutsättningar för att åstadkomma goda insatser ur ett 
helhetsperspektiv för den enskilde. Förhållningssätt: 

▪ Positiv samspelskultur råder 

▪ Möten och kontakter på alla nivåer är präglade av tillit till varandra. 

▪ Förtroende finns för varandras kompetens. 

▪ Insatser som ska ges av annan huvudman utlovas inte. 

▪ Lojalitet mot fattade beslut och gällande rutiner är en självklarhet. 

4. Syfte 
▪ att säkra den enskildes rätt till trygghet, delaktighet och inflytande när vård, 

omsorg och stöd planeras och genomförs.  
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Länsövergripande överenskommelse om samverkan och samarbete inom Dalarna / version 2 / 2019 

 

▪ att åstadkomma en god vård på rätt vårdnivå, där ledtiderna är så korta som 
möjligt, samt en säker utskrivning från sluten vård till fortsatt öppen hälso- 
och sjukvård och kommunal vård och omsorg/Socialtjänst. 

5. Mål 
▪ Överenskommelsen ska bidra till följande gemensamma målsättningar för 

parterna: 

▪ den enskilde känner sig trygg och delaktig i den fortsatta planeringen. 

▪ genomsnittligt antal dagar i sluten vård efter utskrivningsklar/hemgångsklar 
ska minimeras genom gott samarbete. 

▪ Undvikbar sluten vård ska minska.  

▪ oplanerade återinskrivningar ska minska.  

6. Definitioner  

Fast vårdkontakt  

En fast vårdkontakt ska utses för patienten om han eller hon begär det, eller om det 
är nödvändigt för att tillgodose hans eller hennes behov av trygghet, kontinuitet, 
samordning eller säkerhet. (6 kap 2§ patientlagen). En patient kan ha flera fasta 
vårdkontakter inom andra delar av vården.  

Oaktat detta, ska verksamhetschef inom den Region Dalarnas finansierade öppna 
vården som mottar ett inskrivningsmeddelande utse en namngiven person vid 
enheten som fast vårdkontakt.   

Ansvarig handläggare 

Ansvarig handläggare från kommunen har motsvarande funktion som fast 
vårdkontakt i öppna vården, förutom vad gäller kallelse till SIP vid utskrivning från 
slutenvården. Alltså primärt en kontaktperson med ett samverkansansvar för 
patienten samt med viss sammanhållande funktion kring patienten. Vem som utses 
till ansvarig handläggare bör utgå från patientens behov. 

Hemmet 

Med hemmet avses både ordinärt boende och boenden i kommunens särskilda 
boendeformer. 

Sluten vård 

Med sluten vård avses enligt 2 kap 3§ hälso-och sjukvårdslag, hälso- och sjukvård 
som ges till patient som är intagen vid en vårdinrättning.  

Region Dalarnas finansierad öppen vård 

Region Dalarnas finansierad öppen vård innefattar både öppenvårdsmottagningar 
inom specialistvården och primärvården. I de flesta fall innebär det vårdcentral eller 
psykiatrisk öppenvårdsmottagning. 
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Länsövergripande överenskommelse om samverkan och samarbete inom Dalarna / version 2 / 2019 

 

 Behandlande läkare 

Med behandlande läkare avses den läkare som är huvudansvarig för en patients 
behandling under slutenvårdstillfället. (Rikstermbanken)  

Hälso- och sjukvård 

Åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. 
(Socialstyrelsens termbank). 

Förebyggande hälso- och sjukvård   

Med förebyggande hälso- och sjukvård avses åtgärder som syftar till att bevara god 
hälsa, förhindra uppkomst av sjukdom, skada eller försämrat hälsotillstånd. 
(Socialstyrelsens termbank). 

Kommunalt finansierad hälso- och sjukvård  

Kommunalt finansierad hälso- och sjukvård innefattar såväl kommunala boenden, 
kortidsvistelser och hemsjukvård. Aktuella insatser utförs av legitimerad personal 
till och med sjuksköterskenivå, inklusive fysioterapeut och arbetsterapeut.  

Hälso- och sjukvård ges i såväl ordinärt, som i särskilt boende, samt i daglig 
verksamhet och dagverksamhet. 

Hemsjukvård  

Hemsjukvård ges i patients bostad eller motsvarande, och som är över tiden 
sammanhängande enligt särskilt avtal om hemsjukvård. (Socialstyrelsens termbank)   

Socialtjänst 

Insatser för en enskild person enligt författningarna om socialtjänst (SoL) och stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt insatser enligt de särskilda 
författningarna om vård utan samtycke av unga eller av missbrukare (LVU, LVM).   

Utskrivningsklar  

Med utskrivningsklar avses att en patients hälsotillstånd är sådant att den 
behandlande läkaren har bedömt att patienten inte längre behöver vård vid en enhet 
inom den slutna vården. 

Inskrivningsmeddelande 

Ett inskrivningsmeddelande ska innehålla upplysningar om patientens namn, 
personnummer och folkbokföringsadress samt om beräknad tidpunkt för 
utskrivning. Inskrivningsmeddelande ska skickas inom 24 timmar efter inskrivning i 
sluten vård, eller inom 24 timmar från det att behandlande läkare först senare i ett 
vårdförlopp bedömer att patienten kan komma att behöva insatser.  

Kommunens betalningsansvar  

Kommunens betalningsansvar förutsätter att:  

▪ Inskrivningsmeddelande har lämnats i de fall som anges i 2 kap. 

▪ Behandlande läkare har bedömt att patienten är utskrivningsklar. 

▪ Kommunen har underrättats om att patienten är utskrivningsklar. 
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▪ Fast vårdkontakt har utsetts i den Region Dalarnas finansierade öppna 
vården för patienter med behov av fortsatt hälso- och sjukvård. 

▪ I de fall en samordnad individuell planering (SIP) ska genomföras, ska den 
fasta vårdkontakten ha kallat till en samordnad individuell planering (SIP). 

7. Parternas ansvar  
Alla parter har ansvar för att genomföra effektiva planeringsprocesser. Parterna ska 
tillhandahålla resurser, säkra kontaktvägar och informationsöverföring så att 
individen kan komma hem på ett tryggt sätt efter en slutenvårdsvistelse. Det är 
parternas gemensamma ansvar att avsätta tillräckliga resurser så att patienten får de 
insatser som behövs för att utskrivning från sluten vård kan ske på ett tryggt och 
effektivt sätt.  

Det är alla parters ansvar att, efter kallelse, delta i samordnad individuell planering. 
Den samordnade individuella planen (SIP) ska upprättas om patienten samtycker 
till det. I särskilda fall kan samtliga parter initiera att en SIP genomförs under 
sjukhusvistelsen.  

Alla berörda parter har ansvar att verka för att en SIP upprättas och följs upp om 
det finns behov av fortsatt stöd och/eller hälso- och sjukvårdsinsatser efter 
utskrivning. Planering via video ska användas när det är lämpligt.  

Om insatser behövs från den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården ska 
även den Region Dalarnas finansierade öppna vården delta i den samordnade 
individuella planeringen. 

8. Kommunens ansvar  
Kommunerna ansvarar för att personer folkbokförda i aktuell kommun kan lämna 
sjukhuset när behandlande läkare bedömer att patienten är utskrivningsklar, samt 
att planering skett för insatser under den första tiden hemma, utifrån patientens 
behov.  

Kommunens betalningsansvar övergår i enlighet med vad som framgår av lagen 
oaktat detta. 

Kommunen ska utse en ansvarig handläggare för den enskilde patienten.   

9. Region Dalarnas ansvar  

Slutenvård 

Region Dalarna ansvarar för att underrätta kommunen och berörda 
öppenvårdsenheter i den Region Dalarnas finansierade öppenvården via 
inskrivningsmeddelande inom 24 timmar efter inskrivning eller inom 24 timmar 
från det att behandlande läkare först senare i ett vårdförlopp bedömer att patienten 
kan komma att behöva insatser. Om den beräknade tidpunkten för utskrivning 
ändras efter att inskrivningsmedelande har skickats, ska den slutna vården så snart 
det är möjligt underrätta de berörda enheterna om ny beräknad tid.  

Behandlande läkare i slutenvården har ansvar att bedöma att patienten är 
utskrivningsklar.   
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Patienten ska få en skriftlig sammanfattning av den vård och behandling som getts 
under vårdtiden och få uppgifter om befintliga planer för vård och omsorg efter 
utskrivning om det finns behov.  

Utöver detta ska patienten även vara hemgångsklar enligt gällande riktlinjer för 
samverkan, vid utskrivning från slutenvården. 

Öppenvård 

Verksamhetschef inom Region Dalarnas finansierad öppenvård som mottar ett 
inskrivningsmeddelande ska utse en fast vårdkontakt. Fast vårdkontakt ska ha 
utsetts innan personen skrivs ut från den slutna vården. Om patienten redan har en 
fast vårdkontakt inom den Region Dalarnas finansierade öppna vården får hen 
fortsätta. 

Den utsedda fasta vårdkontakten ska kalla till samordnad individuell planering 
senast tre dagar efter att en underrättelse mottagits om att patienten är 
utskrivningsklar. 

Öppen psykiatrisk tvångsvård/öppen rättspsykiatrisk vård 

Vid övergång till öppen psykiatrisk tvångsvård/öppen rättspsykiatrisk vård och för 
den som ges rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning gäller särskilda 
bestämmelser.  

Arbetssättet skall följa riktlinjerna för all samverkan vid in-utskrivning av patienter i 
slutenvården i Dalarnas län. Vid vård på RPK eller inför ÖPT/ÖRV har patienten 
även en fast vårdkontakt i slutenvården. 

Ansökan om öppen psykiatrisk tvångsvård/öppen rättspsykiatrisk vård förutsätter 
att en samordnad vårdplan biläggs ansökan till förvaltningsrätten. Om en patient 
har behov av insatser ifrån socialtjänsten, den kommunala hälso- och sjukvården, 
primärvården eller den psykiatriska öppenvården ska vårdplanen upprättas i samråd 
med dessa, enligt LPT 7 a § och SOSFS 2008:18 kapitel 3, 5 §. Kommunerna skall 
arbeta skyndsamt så att det finns möjlighet att pröva insatser under permission. 

Tvångsvården fortgår tills förvaltningsrätten beslutar om bifall eller avslag gällande 
ansökan om ÖPT/ÖRV. Läkaren bedömer om patienten är utskrivningsklar efter 
beslut från förvaltningsrätten. Betalningsansvar infaller enligt betalningsmodell – se 
under rubrik Ekonomisk reglering. 

Läkaransvaret ligger kvar inom psykiatrin så länge patienten vårdas enligt 
ÖPT/ÖRV. 

I fråga om den som ges rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning 
måste läkarens bedömning om att den rättspsykiatriska vården ska upphöra prövas 
av förvaltningsrätten.   

Region Dalarnas läkare ska fortsatt utgöra ett adekvat stöd för den fortsatta hälso- 
och sjukvården i kommunal regi. 

10.   Processen kring trygg och effektiv utskrivning 
Parterna är överens om att en god utskrivningskvalitet minskar återinskrivningar i 
sluten vård som om möjligt kan undvikas. Genom god och säker 
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läkemedelsbehandling och bedömning av hälsotillståndet hos individer i hemmet 
enligt systematisk bedömningsstruktur kan inskrivning i sluten vård undvikas. 
Parterna ska arbeta strukturerat med det vårdpreventiva arbetet. Samarbetet i 
processen kring trygg och effektiv utskrivning regleras i länsgemensamma riktlinjer 
för att säkra och ge utrymme för en i högre grad individualiserad planeringsprocess 
för särskilt utsatta.  

11.   Ekonomisk reglering   

Ersättningsmodell  

I Dalarna eftersträvas att en person inte ska behöva vistas kvar på sjukhus efter att 
hen är utskrivningsklar. En kommun ska betala ersättning till Region Dalarna när 
utskrivningsklara patienter som behöver socialtjänst och/ eller kommunal hälso- 
och sjukvård vårdas längre inom den slutna vården än vad som är överenskommet.  

Patienter tillhör den kommun där de är folkbokförda. Om en kommun beslutat att 
patienten ska vistas i en annan kommun, i sådan boendeform eller bostad som 
avses i 5 kap. 5 § andra stycket, 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap. 1 § första 
stycket 2 socialtjänstlagen (2001:453), har den placerande kommunen 
ersättningsskyldighet oavsett var patienten är folkbokförd.  

Beräkning av kalenderdagar  

Gränsen för att en kommun ska betala ersättning till Region Dalarna beräknas 
utifrån ett genomsnittligt antal kalenderdagar, efter underrättelse om att patienten är 
utskrivningsklar, tills utskrivningen äger rum. Samtliga utskrivningsklara patienter 
under en kalendermånad ingår i underlaget, undantaget de patienter som beskrivs 
under rubrik Individuell beräkning av ersättningsskyldighet i vissa fall.  

Antal kalenderdagar beräknas per patient och startar när slutenvården meddelar att 
patienten är utskrivningsklar. Tidpunkten beräknas utifrån när 
utskrivningsmeddelandet skickats:  

▪ Om berörda enheter underrättas före kl. 14:00 räknas samma dag som 
kalenderdag ett (1) och den efterföljande dagen som dag två (2) och så 
vidare.  

▪ Om berörda enheter underrättas efter kl. 14:00 så räknas nästa dag som 
kalenderdag ett (1) och den efterföljande dagen som dag två (2) och så 
vidare.  

För att påbörja beräkning av dagar krävs att:  

▪ slutna vården har underrättat kommunen och/eller den landstings-
finansierade öppenvården om att patienten har skrivits in, via skickat 
inskrivningsmeddelande.  

▪ slutna vården har underrättat berörda enheter i kommunen och/eller den 
Region Dalarnas finansierade öppenvården att patienten är utskrivningsklar, 
via utskrivningsmeddelande ska den fasta vårdkontakten i den Region 
Dalarnas finansierade öppna vården ha kallat till samordnad individuell 
plan, om en sådan ska genomföras. - alla parter ska informera varandra så 
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att patienten ska kunna lämna den slutna vården på ett tryggt och säkert 
sätt.  

Om patienten inte har behov av insatser från både kommun och Region Dalarna i 
form av hälso- och sjukvård eller socialtjänst, eller om patienten inte lämnar 
samtycke till en samordnad individuell plan, kan inte den fasta vårdkontakten kalla. 
Förutsatt att övriga villkor är uppfyllda beräknas antal kalenderdagar på lika sätt 
som för övriga patienter.  

Ekonomisk reglering  

Varje kalenderår fastställs ett genomsnittligt antal kalenderdagar som gräns för när 
kommunernas ersättningsskyldighet ska inträda. För 2019 fastställs antalet 
genomsnittliga dagar till två kalenderdagar.  

Länsnätverket förvaltningschefer utser en gruppering med representanter från både 
kommuner och Region Dalarna som ska föreslå det genomsnittliga antalet 
kalenderdagar. Länsnätverket förvaltningschefer ska även utse en uppföljnings-
grupp med representanter från både kommuner och Region Dalarna som har till 
uppdrag att ha avstämningar en gång i månaden avseende överenskommelsen och 
indikatorer som reglerar samverkan.  

Ersättningsskyldighet inträder för en kommun när minst två av de tre senaste 
månaderna (”rullande” tre månader) har ett genomsnittligt antal kalenderdagar som 
överstiger den fastställda gränsen. Den eventuella ersättning som kommunen ska 
ersätta bygger på det belopp som regeringen årligen fastställer. Det motsvarar 
genomsnitts-kostnaden i landet för ett vårddygn i den slutna vården. Om 
fakturering blir ifrågasatt ska en gemensam analys genomföras. Berörd kommun 
initierar analysen till länsnätverket förvaltningschefer.  

Individuell beräkning av ersättningsskyldighet i vissa fall  

Om det dröjer mer än sju (7) kalenderdagar från underrättelse om att en patient är 
utskrivningsklar tills utskrivning sker, så övergår den genomsnittliga kalenderdags-
beräkningen till en individuell beräkning av ersättningsskyldigheten. Kommunen 
ska då erlägga ersättning för de dagar som överskrider tre (3) kalenderdagar. Det är 
samma gräns som finns i lagstiftningens förslag. Berörda patienter ska inte räknas 
med i månadens genomsnittliga kalenderdagar som ligger till grund för fakturering. 

Ersättningsmodell se bilaga 1 

Tvist  

Tvister och samarbetsproblem hanteras i första hand på lokal chefsnivå. Om 
problemet inte kan lösas där lyfts frågan i Länsnätverk förvaltningschefer alternativt 
i adekvat gruppering inom samverkansorganisationen. Tvist som inte kan lösas får 
lyftas till allmän domstol. 

12.  Uppföljning, utvärdering och revideringar i överenskommelsen  
Länsnätverk förvaltningschefer ansvarar för att löpande följa upp och analysera 
överenskommelsen under minst de tre första åren gällande:   

▪ följsamheten till överenskommelsen.   
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▪ intentionen med överenskommelsen (måluppfyllelse).  

▪ resultat i planeringsprocessen vid utskrivningar från sluten hälso- och 
sjukvård (bl.a. patientens/närståendes upplevelse av delaktighet i vården, 
arbetet med löpande planeringen, antal samordnade individuella planer 
(SIP), utskrivningsklara dagar, återinskrivningar).   

▪ avvikelser i planeringsprocessen på aggregerad nivå.   

▪ ekonomiska överenskommelsen i ersättningsmodellen.  

Uppföljning av överenskommelsen ska följa en särskild plan som utgår ifrån 
gemensamma indikatorer.  

För att vara bindande ska ändringar och tillägg till denna överenskommelse, vara 
skriftliga och undertecknade av parterna, samt i förekommande fall godkända av 
parternas beslutande organ.  

Länsnätverk förvaltningschefer kan initiera och godkänna beslut om ändringar av 
mindre betydelse och som inte påverkar överenskommelsens huvudsakliga innehåll. 
Det kan till exempel vara språkliga ändringar, anpassningar till förändringar i lagtext 
eller nationella riktlinjer. Sådana ändringar ska dokumenteras och biläggas 
överenskommelsen. 

välfärdsrådet ska få en rapportering om utvärderingen. 

13.  Ikraftträdande och upphörande  
Denna överenskommelse gäller från 2019-01-01 – 2020-01-01.  

Överenskommelsen kan sägas upp i sin helhet och för samtliga parter efter att 
beslut tagits av varje enskild huvudman.  

Överenskommelsen kan också sägas upp avseende endast de ekonomiska villkoren, 
vilket innebär att lagens bestämmelser gäller, såvida parterna inte träffar en ny 
överenskommelse i denna del.  
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Bilaga 1 

   

 

X = medeldygnen ligger under fastställd gräns för ersättningsskyldigheten.  

O = medeldygnen ligger över fastställd gräns för ersättningsskyldigheten. 

Beräkning av exempel: 
Fastställd gräns = 2,0 kalenderdagar  

Månadens genomsnitt = 2,45 kalenderdagar  

Exempel på ersättningsnivå per dag = 6 000 kronor    

0,45 (dagar) x 15 (patienter) x 6 000 (ers/dag) = 40 500 kr  

0,45 (dagar) x 40 (patienter) x 6 000 (ers/dag) = 108 000 kr  

0,45 (dagar) x 120 (patienter) x 6 000 (ers/dag) = 324 000 kr 
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Överenskommelse – Samverkan för trygg och 
effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

 

Ärendet: 

Överenskommelsen har sin grund i lag om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård och gäller fr.o.m. 1 januari 2018. Överenskommelsen 
ersätter tidigare överenskommelse om samordnad vårdplanering som tecknats 
mellan landstinget och respektive kommun. 
 
Överenskommelse har uppdaterats och gäller fr.o.m. 1 januari 2019. 
Överenskommelsen har anpassats till att även gälla psykiatrisk vård utan 
undantag. 
 
Justeringar i texten utifrån tidigare överenskommelse. 
Den utskickade versionen har justerats enligt följande: 

- På sidan 4 under rubriken” Inledning”, har stycket gällande psykiatrisk 
hälso- och sjukvård tagits bort. 

- På sidan 5 under rubriken ”Definitioner” har underrubrik och i text, 
huvudhandläggare bytts ut till ansvarig handläggare. 

- På sidan 7 under rubriken ”Kommunens betalningsansvar”, har sista 
stycket gällande, betalningsansvar för patienter inom sluten psykiatrisk 
vård 30 kalenderdagar, tagits bort. 

- På sidan 8 under rubriken” Öppenvård”, har sista meningen i andra 
stycket ”och i den mån en SIP skall genomföras”, tagits bort. 

- På sidan 8 under rubriken ”Öppen psykiatrisk tvångsvård/öppen 
rättspsykiatrisk vård”, har en del av texten ändrats med stöd av Lagen 
”Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård”. 

- På sidan 9 under rubriken ”Beräkning av kalenderdagar” sista punkten 
har ”om annan vård avses, än psykiatrisk vård”, tagits bort. 

- På sidan 10 under rubriken ”Ekonomisk reglering”, text angående 
psykiatrisk vård tagits bort och årtal ändrats från 2018 till 2019. 
Under samma rubrik har även stycket angående ”Beräkning av 
kalenderdagar – psykiatrisk slutenvård”, tagits bort helt. 
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- På sidan 11 under rubriken ”Uppföljning, utvärdering osv.”, har i andra 
stycket sista meningen tagits bort. 

- På sidan 13 under rubriken ”Ikraftträdande och upphörande”, har i 
första stycket lagts till datum 2019-01-01 – 2020-01-01 och sista 
meningen tagits bort. 

 
Länsnätverket förvaltningschefer ställde sig bakom förändringarna i 
dokumentet 2018-12-14 och rekommenderar att godkänna överenskommelsen 
mellan 
Region Dalarna och kommunerna i samverkan för trygg och 
effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 
 
 
 
Medlemmarna ombeds att efter beslut skicka protokollsuppdrag i ärendet till 
Hälsa.Valfard@regiondalarna.se 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-04-10

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 19 Dnr 2019/126

Samverkan vid utskrivning 

Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden rekommenderar Kommunfullmäktige att 
godkänna överenskommelsen.

Beskrivning av ärendet
Överenskommelsen har sin grund i lag om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård. En lag som gäller sedan 1 januari 2018. 
Överenskommelsen ersätter tidigare överenskommelse om samordnad 
vårdplanering som tecknats mellan Region Dalarna och kommunerna. 

Förändringen som skett är att överenskommelsen har anpassats till att även 
gälla psykiatrisk vård i enlighet med lagstiftningen. Utöver detta har ett antal 
justeringar gjorts i texten för att ytterligare förtydliga. Ingen förändring är gjord 
som påverkar den ekonomiska regleringen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad den 23 mars 2019.

______

Beslut skickas till
Vård- och omsorgsnämnden
Akt
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Sida
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Datum

2019-03-21
Diarienummer

2018.232      

Avdelning
Cathrine Flodström Backlund, 
cathrine.flodstrombacklund@ludvika.se 

Vård- och omsorgsnämnden

Utevistelsegaranti för alla på vård- och 
omsorgsboenden i Ludvika kommun

Förslag till beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att bifalla 

motionen. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna nedanstående 
yttrande till Kommunfullmäktige.

Sammanfattning
I motionen föreslås att ytterligare en garanti formuleras inom vård- och omsorg 
som garanterar utevistelse för alla äldre.

En nationell satsning  gjordes 2011 där man uppmuntrade kommunerna att ta 
fram lokala värdighetsgarantier för att närmare beskriva hur man ska uppfylla 
den nationella värdegrunden i socialtjänstlagen. 

Idag finns i äldreomsorgsverksamheten i Ludvika tre värdighetsgarantier som 
redan idag tillsammans med den lagstadgade genomförandeplanen är redskap 
som tillsammans garanterar den som vill utevistelse. 

Motionens innehåll väcker frågan om dagens värdighetsgarantier, arbetssätt och 
kännedom om garantierna behöver ses över. 

Beskrivning av ärendet
HåGe Persson (M), Jan Karlsson (C), Johnny Karlsson (L), Ann-Christine 
Anderberg (Bop) och Bodil Sundquist (Kd) föreslår i motion att Ludvika 
kommun formulerar en garanti för utevistelse för samtliga brukare på vård- och 
omsorgsboende i kommunen. I motionen framhålls att utevistelse bidrar till att 
höja livskvaliteten hos brukarna då den ger flera positiva hälsoeffekter, såväl 
psykiska och fysiska. Då dagens vård- och omsorgsboenden hyser till stor del 
de sköraste personerna, och det är väldigt få av dem som har möjlighet att ta sig 
ut och njuta av utemiljön på egen hand, föreslås i motionen att en garanti för 
utevistelse formuleras.
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Sedan 2011 finns en nationell värdegrund i socialtjänstlagen som gäller för all 
äldreomsorg i Sverige. Där står att den som har stöd från äldreomsorgen ska ha 
möjlighet att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. 2011 gjorde 
regeringen även en satsning  där man uppmuntrade kommunerna att ta fram 
lokala värdighetsgarantier för att närmare beskriva hur man ska uppfylla 
värdegrunden. I garantierna kan kommunerna tala om hur man arbetar för att 
värna allas möjligheter till självbestämmande, delaktighet och personlig 
integritet. Kommunerna kan också välja att ta fram garantier om hur man ska 
arbeta för att alla ska kunna uppleva trygghet och meningsfullhet. 

I Ludvika finns tre antagna värdighetsgarantier.  Dessa tre är; 

1. Du erbjuds kontaktpersonal när du har fått ett beslut beviljat.

2. Du erbjuds att skriva ner din levnadsberättelse i ”Livsboken”.

3. Du som flyttat till särskilt boende med helinackordering erbjuds minst 
en individuell social aktivitet per dag utifrån din genomförandeplan och 
levnadsberättelse.

Dessa tre garantier tillsammans borgar för att den som vill vistas ute varje dag 
för en stund på uteplats, balkong, trädgårdspromenad eller en längre promenad 
i omgivningarna ska kunna få det så ofta som en gång per dag. Då en 
kontaktpersonal utses så är dess uppgift bland annat att lära känna brukaren 
och dess önskemål, samt informera om ”Livsboken” och genomförandeplan. 
Om brukaren vill är både ”Livsboken” men framför allt genomförandeplanen 
en garanti för att den som vill vistas ute får det i den omfattning som önskas. 

En avvikelse från det som bestäms i genomförandeplanen ska alltid 
dokumenteras i brukarens sociala journal med datum, vad som orsakat 
avvikelsen och eventuell överenskommelse för att åtgärda avvikelsen. 

Ett exempel är en brukare som i sin genomförandeplan har kommit överens 
om att få komma ut på en promenad en halvtimme varannan dag utom vid 
regn- eller snöoväder. Denna aktivitet byts för en dag ut mot att istället delta i 
en av sjukgymnast arrangerad gruppgymnastik eftersom det är 20 grader kallt 
ute. I journalen dokumenteras att X valt att byta ut dagens promenad på grund 
av kylan mot en inne aktivitet i form av gymnastik.

Att utöver dessa tre värdighetsgarantier formulerar en specifik eller detaljerad 
garanti för utevistelse är inte nödvändig utifrån de garantier och arbetssätt som 
redan finns. Däremot föranleder motionen vård- och omsorgsförvaltningen att 
titta på hur kända de antagna värdighetsgarantierna är både i och utanför 
verksamheten, samt att upprättade genomförandeplaner efterlevs.
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Motionen visar också att dagens värdighetsgarantier inte har den här föreslagna 
detaljgraden och att det kan finnas skäl att fundera över om detta behöver 
förändras. Då behöver alla tre garantier ses över, skrivas om och beslutas fattas 
av vård- och omsorgsnämnden så att fler detaljerade värdighetsgarantier skapas.

Exempel på detta skulle kunna vara; 
Vi ger dig möjlighet att uppleva skillnad mellan vardag och helg. Vi har storhelgsmenyer 
som följer svenska och finska traditioner. 

Du får möjlighet att fortsätta ditt eget liv och behålla dina vanor och struktur på dagen. Vi 
bidrar till att stärka din självkänsla genom att tro på din egen förmåga. 

Du får möjlighet till utevistelse och fysisk aktivitet. Du får påverka när och vilka fysiska 
aktiviteter och utevistelser du vill ha.

Cecilia Vestergaard
Tf förvaltningschef

Cathrine Flodström Backlund
Verksamhetsutvecklare

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(3)

2019-04-10

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 20 Dnr 2018/232

Utevistelsegaranti för alla på vård- och 
omsorgsboenden

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att bifalla 

motionen. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna nedanstående 
yttrande till Kommunfullmäktige.

Sammanfattning
I motionen föreslås att ytterligare en garanti formuleras inom vård- och omsorg 
som garanterar utevistelse för alla äldre.

En nationell satsning  gjordes 2011 där man uppmuntrade kommunerna att ta 
fram lokala värdighetsgarantier för att närmare beskriva hur man ska uppfylla 
den nationella värdegrunden i socialtjänstlagen. 

Idag finns i äldreomsorgsverksamheten i Ludvika tre värdighetsgarantier som 
redan idag tillsammans med den lagstadgade genomförandeplanen är redskap 
som tillsammans garanterar den som vill utevistelse. 

Motionens innehåll väcker frågan om dagens värdighetsgarantier, arbetssätt och 
kännedom om garantierna behöver ses över. 

Beskrivning av ärendet
HåGe Persson (M), Jan Karlsson (C), Johnny Karlsson (L), Ann-Christine 
Anderberg (Bop) och Bodil Sundquist (Kd) föreslår i motion att Ludvika 
kommun formulerar en garanti för utevistelse för samtliga brukare på vård- och 
omsorgsboende i kommunen. I motionen framhålls att utevistelse bidrar till att 
höja livskvaliteten hos brukarna då den ger flera positiva hälsoeffekter, såväl 
psykiska och fysiska. Då dagens vård- och omsorgsboenden hyser till stor del 
de sköraste personerna, och det är väldigt få av dem som har möjlighet att ta sig 
ut och njuta av utemiljön på egen hand, föreslås i motionen att en garanti för 
utevistelse formuleras.

Sedan 2011 finns en nationell värdegrund i socialtjänstlagen som gäller för all 
äldreomsorg i Sverige. Där står att den som har stöd från äldreomsorgen ska ha 
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möjlighet att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. 2011 gjorde 
regeringen även en satsning  där man uppmuntrade kommunerna att ta fram 
lokala värdighetsgarantier för att närmare beskriva hur man ska uppfylla 
värdegrunden. I garantierna kan kommunerna tala om hur man arbetar för att 
värna allas möjligheter till självbestämmande, delaktighet och personlig 
integritet. Kommunerna kan också välja att ta fram garantier om hur man ska 
arbeta för att alla ska kunna uppleva trygghet och meningsfullhet. 

I Ludvika finns tre antagna värdighetsgarantier.  Dessa tre är; 

1. Du erbjuds kontaktpersonal när du har fått ett beslut beviljat.

2. Du erbjuds att skriva ner din levnadsberättelse i ”Livsboken”.

3. Du som flyttat till särskilt boende med helinackordering erbjuds minst 
en individuell social aktivitet per dag utifrån din genomförandeplan och 
levnadsberättelse.

Dessa tre garantier tillsammans borgar för att den som vill vistas ute varje dag 
för en stund på uteplats, balkong, trädgårdspromenad eller en längre promenad 
i omgivningarna ska kunna få det så ofta som en gång per dag. Då en 
kontaktpersonal utses så är dess uppgift bland annat att lära känna brukaren 
och dess önskemål, samt informera om ”Livsboken” och genomförandeplan. 
Om brukaren vill är både ”Livsboken” men framför allt genomförandeplanen 
en garanti för att den som vill vistas ute får det i den omfattning som önskas. 

En avvikelse från det som bestäms i genomförandeplanen ska alltid 
dokumenteras i brukarens sociala journal med datum, vad som orsakat 
avvikelsen och eventuell överenskommelse för att åtgärda avvikelsen. 

Ett exempel är en brukare som i sin genomförandeplan har kommit överens 
om att få komma ut på en promenad en halvtimme varannan dag utom vid 
regn- eller snöoväder. Denna aktivitet byts för en dag ut mot att istället delta i 
en av sjukgymnast arrangerad gruppgymnastik eftersom det är 20 grader kallt 
ute. I journalen dokumenteras att X valt att byta ut dagens promenad på grund 
av kylan mot en inne aktivitet i form av gymnastik.

Att utöver dessa tre värdighetsgarantier formulerar en specifik eller detaljerad 
garanti för utevistelse är inte nödvändig utifrån de garantier och arbetssätt som 
redan finns. Däremot föranleder motionen vård- och omsorgsförvaltningen att 
titta på hur kända de antagna värdighetsgarantierna är både i och utanför 
verksamheten, samt att upprättade genomförandeplaner efterlevs.

Motionen visar också att dagens värdighetsgarantier inte har den här föreslagna 
detaljgraden och att det kan finnas skäl att fundera över om detta behöver 
förändras. Då behöver alla tre garantier ses över, skrivas om och beslutas fattas 
av vård- och omsorgsnämnden så att fler detaljerade värdighetsgarantier skapas.
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Exempel på detta skulle kunna vara; 
Vi ger dig möjlighet att uppleva skillnad mellan vardag och helg. Vi har 
storhelgsmenyer som följer svenska och finska traditioner. 

Du får möjlighet att fortsätta ditt eget liv och behålla dina vanor och struktur på 
dagen. Vi bidrar till att stärka din självkänsla genom att tro på din egen förmåga. 

Du får möjlighet till utevistelse och fysisk aktivitet. Du får påverka när och vilka 
fysiska aktiviteter och utevistelser du vill ha.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad den 21 mars 2019.

______

Beslut skickas till
Vård- och omsorgsnämnden
Akt
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Vård- och omsorgsförvaltningen
 

Vård- och omsorgsnämnden 

Ökad satsning på utbildning och kompetens inom 
äldrevården – till gagn för både vårdtagare och 
personal

Förvaltningens förslag till beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att avslå 

motionen.

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna nedanstående 
yttrande till Kommunfullmäktige.

Sammanfattning
I  motionen föreslås att kommunfullmäktige ska avsätta medel för utökade 
utbildningsinsatser inom äldreomsorgen. 

Vård- och omsorgsnämnden har välutbildad personal i äldreomsorgen som ger 
brukare en bra och värdig vård utifrån att det finns formella kompetenskrav för 
undersköterska och rutiner vid nyanställningar inom äldreomsorgen. 

Vård- och omsorgsnämnden avsätter medel på fortbildning för varje 
medarbetare och upprättar årligen en kompetensutvecklingsplan för 
utbildningar och särskilda satsningar inom prioriterade områden. 

Särskilt riktade utbildningsbehov för enskilda medarbetare och/eller utbud av 
andra utbildningar som tillkommer under året beslutas på delegation av 
nämnden.

Beskrivning av ärendet
Karl Gustav Nilsson (KP) föreslår i motion att kommunfullmäktige beslutar att 
avsätta medel för utökade utbildningsinsatser för personalen inom äldrevården.  
I motionen beskriver man att personalen måste vara väl utbildad för att ge 
vårdtagarna en bra och värdig vård. Väl utbildad personal ger tillfredställelse i 
arbetet och skapar mindre stress som i sin tur kommer att underlätta framtida 
rekrytering, skriver man. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 9 mars 2011 formella 
kompetenskrav för befattningen undersköterska i syfte att säkerställa god 
kvalitet för brukarna i verksamheten. Genom införandet av kompetenskravet: 
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undersköterska, kan förvaltningen säkerställa att medarbetare vid nyanställning 
har en ändamålsenlig utbildning. 

Varje år upprättar förvaltningen en kompetensutvecklingsplan. Den är en 
förutsättning för att kvaliteten i verksamheterna systematiskt och fortlöpande 
ska kunna utvecklas och säkras. En del av utbildningarna är ett krav från 
myndigheter som exempelvis livsmedelshygien, förflyttningskunskap och 
brandutbildning. Utbildningar i kompetensutvecklingsplanen berör baspersonal 
inom äldreomsorgen, LSS, socialpsykiatrin, personal inom kosten, 
sjuksköterskor och enhetschefer.  

Utöver de årligen kommande utbildningarna anordnas det extra 
utbildningssatsningar årligen inom områden man anser att kompetensen bör 
stärkas. Dessa utbildningar är riktade till grupper av anställda och har tidigare 
varit inom området demenssjukdomar och psykiatri.  Under 2018 och 2019 ges 
en utbildningsdag till alla anställda som heter ”Busiga vårdtagare” och handlar 
om bemötande. 

För hälso- och sjukvårdsuppgifter ges bland annat kontinuerligt utbildning i 
delegering av läkemedel, palliativ vård och inkontinensutbildning. Utöver det 
ges bland annat utbildning i trycksår, förskrivningsrätt och extra satsning på 
demens.

Kompetensutvecklingsplanen kompletteras av utbildningsinsatser som beviljas 
på delegation av nämnden. Det kan vara särskilt riktade utbildningsbehov  till 
enskild medarbetare och/eller utbud av andra utbildningar som tillkommer 
under året. 

Utbildningarna som kostnadsberäknats för 2019 uppgår till ca 560 tkr. Vård- 
och omsorgsnämnden avsätter arbetstid vid utbildningar motsvarande ca 4,1 
mkr per år. I beräkningen ingår inte kostnaden för vikarier.

Cecilia Vestergaard
Tf Förvaltnings chef

Susan Ludvigsson
Enhetschef för bemanningsenheten

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige

Motion - Ökad satsning på utbildning och kompetens inom äldrevården - till 
gagn för både vårdtagare och personal
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-04-10

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 21 Dnr 2019/33

Motion - Ökad satsning på utbildning och kompetens 
inom äldrevården - till gagn för både vårdtagare och 
personal

Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att avslå 

motionen.

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna nedanstående 
yttrande till Kommunfullmäktige.

Sammanfattning
I  motionen föreslås att kommunfullmäktige ska avsätta medel för utökade 
utbildningsinsatser inom äldreomsorgen. 

Vård- och omsorgsnämnden har välutbildad personal i äldreomsorgen som ger 
brukare en bra och värdig vård utifrån att det finns formella kompetenskrav för 
undersköterska och rutiner vid nyanställningar inom äldreomsorgen. 

Vård- och omsorgsnämnden avsätter medel på fortbildning för varje 
medarbetare och upprättar årligen en kompetensutvecklingsplan för 
utbildningar och särskilda satsningar inom prioriterade områden. 

Särskilt riktade utbildningsbehov för enskilda medarbetare och/eller utbud av 
andra utbildningar som tillkommer under året beslutas på delegation av 
nämnden.

Beskrivning av ärendet
Karl Gustav Nilsson (KP) föreslår i motion att kommunfullmäktige beslutar att 
avsätta medel för utökade utbildningsinsatser för personalen inom äldrevården.  
I motionen beskriver man att personalen måste vara väl utbildad för att ge 
vårdtagarna en bra och värdig vård. Väl utbildad personal ger tillfredställelse i 
arbetet och skapar mindre stress som i sin tur kommer att underlätta framtida 
rekrytering, skriver man. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 9 mars 2011 formella 
kompetenskrav för befattningen undersköterska i syfte att säkerställa god 
kvalitet för brukarna i verksamheten. Genom införandet av kompetenskravet: 

39



          2(2)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

undersköterska, kan förvaltningen säkerställa att medarbetare vid nyanställning 
har en ändamålsenlig utbildning. 

Varje år upprättar förvaltningen en kompetensutvecklingsplan. Den är en 
förutsättning för att kvaliteten i verksamheterna systematiskt och fortlöpande 
ska kunna utvecklas och säkras. En del av utbildningarna är ett krav från 
myndigheter som exempelvis livsmedelshygien, förflyttningskunskap och 
brandutbildning. Utbildningar i kompetensutvecklingsplanen berör baspersonal 
inom äldreomsorgen, LSS, socialpsykiatrin, personal inom kosten, 
sjuksköterskor och enhetschefer.  

Utöver de årligen kommande utbildningarna anordnas det extra 
utbildningssatsningar årligen inom områden man anser att kompetensen bör 
stärkas. Dessa utbildningar är riktade till grupper av anställda och har tidigare 
varit inom området demenssjukdomar och psykiatri.  Under 2018 och 2019 ges 
en utbildningsdag till alla anställda som heter ”Busiga vårdtagare” och handlar 
om bemötande. 

För hälso- och sjukvårdsuppgifter ges bland annat kontinuerligt utbildning i 
delegering av läkemedel, palliativ vård och inkontinensutbildning. Utöver det 
ges bland annat utbildning i trycksår, förskrivningsrätt och extra satsning på 
demens.

Kompetensutvecklingsplanen kompletteras av utbildningsinsatser som beviljas 
på delegation av nämnden. Det kan vara särskilt riktade utbildningsbehov  till 
enskild medarbetare och/eller utbud av andra utbildningar som tillkommer 
under året. 

Utbildningarna som kostnadsberäknats för 2019 uppgår till ca 560 tkr. Vård- 
och omsorgsnämnden avsätter arbetstid vid utbildningar motsvarande ca 4,1 
mkr per år. I beräkningen ingår inte kostnaden för vikarier.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad den 21 mars 2019. 

______

Beslut skickas till
Vård- och omsorgsnämnden
Akt
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Gemensam verksamhet
Cathrine Flodström Backlund, 
cathrine.flodstrom@ludvika.se 

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal 
beslut om bistånd som inte har verkställts till och 
med 31 mars 2019

Förvaltningens förslag till beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden tar del av och godkänner förvaltningens 

rapport och översänder rapporten till kommunfullmäktige för 
kännedom.

Beskrivning av ärendet
Sedan den 1 juli 2006 gäller bestämmelser i socialtjänstlagen och lagen om stöd 
och service, LSS, vilket syftar till att stärka rättssäkerheten för den enskilda som 
beviljats bistånd. Bestämmelserna avser:

 Rapporteringsskyldighet när en kommun inte verkställer sitt eget 
gynnande beslut om bistånds till Inspektionen för vård och omsorg, 
IVO.

 Särskild avgift (sanktionsavgift) när en kommun inte verkställer sitt eget 
gynnande beslut inom skälig tid (3 månader).

 Utökade möjligheter för kommunala revisorer att granska ärenden som 
rör myndighetsutövning mot enskild, när det gäller hur vård- och 
omsorgsnämnden verkställer sina egna gynnande beslut.

 Ansvarig nämnd och kommunfullmäktige ska underrättas om antal 
gynnande beslut som inte verkställs inom skälig tid.

Varje kvartal rapporterar vård- och omsorgsförvaltningen till IVO vilka 
gynnande beslut som inte verkställts inom skälig tid.

Varje månad lämnas statistikrapport till vård- och omsorgsnämnden och 
kommunfullmäktige över hur många gynnande beslut som inte har verkställts 
inom tre månader. 
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Statistikrapporten beskriver vilken typ av bistånd som besluten gäller, antal 
beslut som inte verkställts inom tre månader samt hur lång tid det har gått från 
dagen för respektive beslut. Rapporteringen sker en gång varje månad och 
upprepas till dess att beslutet är verkställt. Ett beslut är verkställt när den 
enskilde tillhandahålls den beviljade insatsen. Denna rapport avser de uppgifter 
som fanns tillgängliga den 31 mars 2019.

Statistikrapport den 31 mars 2019
Antal beslut som inte har verkställts inom tre månader. Andel kvinnor respektive män och antal 
av dessa som tackat nej till erbjudande.

Antal beslut Varav 
kvinnor

Varav 
män

Antal som tackat nej till 
erbjudande

3 1 2 3

 Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader.

Beslut om Antal
LSS – gruppbostad 3

Antal dagar från dagen för respektive beslut till rapporteringstillfälle samt orsak till beslut som 
inte verkställts.

Beslut om Besluts-
datum

Antal
 dagar

Kvinna
eller 
man

Tackat nej till
erbjuden plats (1)
Resursbrist (2)
Annat (3)

LSS – 
gruppbostad

2018-06-15  292 M 1

LSS – 
gruppbostad

2018-08-23  223 M 1

LSS – 
gruppbostad

2018-10-04  181 K 1

Cecilia Vestergaard
Tf förvaltningschef

Cathrine Flodström Backlund
Verksamhetsutvecklare

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-04-10

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 22 Dnr 2019/2

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal 
beslut om bistånd som inte har verkställts 2019

Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden tar del av och godkänner förvaltningens rapport 
och översänder rapporten till kommunfullmäktige för kännedom.

Beskrivning av ärendet
Sedan den 1 juli 2006 gäller bestämmelser i socialtjänstlagen och lagen om stöd 
och service, LSS, vilket syftar till att stärka rättssäkerheten för den enskilda som 
beviljats bistånd. Bestämmelserna avser:

 Rapporteringsskyldighet när en kommun inte verkställer sitt eget 
gynnande beslut om bistånds till Inspektionen för vård och omsorg, 
IVO.

 Särskild avgift (sanktionsavgift) när en kommun inte verkställer sitt eget 
gynnande beslut inom skälig tid (3 månader).

 Utökade möjligheter för kommunala revisorer att granska ärenden som 
rör myndighetsutövning mot enskild, när det gäller hur vård- och 
omsorgsnämnden verkställer sina egna gynnande beslut.

 Ansvarig nämnd och kommunfullmäktige ska underrättas om antal 
gynnande beslut som inte verkställs inom skälig tid.

Varje kvartal rapporterar vård- och omsorgsförvaltningen till IVO vilka 
gynnande beslut som inte verkställts inom skälig tid.

Varje månad lämnas statistikrapport till vård- och omsorgsnämnden och 
kommunfullmäktige över hur många gynnande beslut som inte har verkställts 
inom tre månader. 
Statistikrapporten beskriver vilken typ av bistånd som besluten gäller, antal 
beslut som inte verkställts inom tre månader samt hur lång tid det har gått från 
dagen för respektive beslut. Rapporteringen sker en gång varje månad och 
upprepas till dess att beslutet är verkställt. Ett beslut är verkställt när den 
enskilde tillhandahålls den beviljade insatsen. Denna rapport avser de uppgifter 
som fanns tillgängliga den 31 mars 2019.
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          2(2)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Statistikrapport den 31 mars 2019
Antal beslut som inte har verkställts inom tre månader. Andel kvinnor respektive män och antal 
av dessa som tackat nej till erbjudande.

Antal beslut Varav 
kvinnor

Varav 
män

Antal som tackat nej till 
erbjudande

3 1 2 3

 Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader.

Beslut om Antal
LSS – gruppbostad 3

Antal dagar från dagen för respektive beslut till rapporteringstillfälle samt orsak till beslut som 
inte verkställts.

Beslut om Besluts-
datum

Antal
 dagar

Kvinna
eller 
man

Tackat nej till
erbjuden plats (1)
Resursbrist (2)
Annat (3)

LSS – 
gruppbostad

2018-06-15  292 M 1

LSS – 
gruppbostad

2018-08-23  223 M 1

LSS – 
gruppbostad

2018-10-04  181 K 1

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad den 1 april 2019.

______

Beslut skickas till
Vård- och omsorgsnämnden
Akt
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(1)
Datum

2019-04-10
Diarienummer

VON  2019/92

Vård- och omsorgsförvaltningen  

Vård- och omsorgsnämnden

Månadsrapport om sjukfrånvaron för vård- och 
omsorgsförvaltningen för februari 2019

Förvaltningens förslag till beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen för februari 2019. 

Beskrivning av ärendet
Redovisningen av sjukfrånvaron för personal på vård- och 
omsorgsförvaltningen. Sjukfrånvaron är redovisad genom procent av 
sjukfrånvarotimmar av arbetad tid.

Sjukfrånvaron redovisas från personalsystemet efter avslutad månad.
Redovisningen jämför med sjukfrånvaron motsvarande månad föregående år.

Cecilia Vestergaard
Tf. förvaltningschef

Bilagor
1. Diagram 

Beslut skickas till
Akt
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2019-04-17Sida 1

Sjukfrånvaro VoO 2017 2018  t om feb. 2019
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-04-10

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 23 Dnr 2019/92

Sjukfrånvaro februari 2019

Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen för februari 2019. 

Beskrivning av ärendet
Redovisningen av sjukfrånvaron för personal på vård- och 
omsorgsförvaltningen. Sjukfrånvaron är redovisad genom procent av 
sjukfrånvarotimmar av arbetad tid.

Sjukfrånvaron redovisas från personalsystemet efter avslutad månad.
Redovisningen jämför med sjukfrånvaron motsvarande månad föregående år.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad den 10 april 2019.

______

Beslut skickas till
Vård och omsorgsnämnden
Akt
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Ludvika kommun
Hemsida
www.ludvika.se

E-post
info@ludvika.se

Organisationsnr
212000-2270

Postadress
771 82 Ludvika

Besöksadress
Dan Anderssons gata 1
771 31 Ludvika

Telefon
0240-860 00

Fax
0240-866 87

Bankgiro
467-5088

DOKUMENT
Sida

1(1)
Datum

2019-01-14
Diarienummer

VON 2019/9

Vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsnämnden

Information från förvaltningen
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Ludvika kommun
Hemsida
www.ludvika.se

E-post
info@ludvika.se

Organisationsnr
212000-2270

Postadress
771 82 Ludvika

Besöksadress
Dan Anderssons gata 1
771 31 Ludvika

Telefon
0240-860 00

Fax
0240-866 87

Bankgiro
467-5088

DOKUMENT
Sida

1(1)
Datum

2019-01-14
Diarienummer

VON 2019/8

Vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsnämnden

Information från ordförande
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Ludvika kommun
Hemsida
www.ludvika.se

E-post
info@ludvika.se

Organisationsnr
212000-2270

Postadress
771 82 Ludvika

Besöksadress
Dan Anderssons gata 1
771 31 Ludvika

Telefon
0240-860 00

Fax
0240-866 87

Bankgiro
467-5088

DELEGATIONSBESLUT
Sida

1(2)
Datum

2019-04-17
Diarienummer

VON 2019/6

Vård- och omsorgsförvaltningen
Åsa Engberg, 0240- 86685

Vård- och omsorgsnämnden

Redovisning av delegationsbeslut

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegations besluten.

Beskrivning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, 
ordförande och tjänstemän enligt en av vård- och omsorgsnämnden antagen 
delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till vård- och omsorgsnämnden.

Redovisningen innebär inte att vård- och omsorgsnämnden får ompröva eller 
fastställa delegationsbesluten. Däremot står det vård- och omsorgsnämnden 
fritt att återkalla lämnad delegation.

1. Arbetsutskottet 
    AU 2019-04-10 § 18- 25

2. Biståndsbeslut
    2019-0301-2019-03-31

3. Förvaltningschef
    Kurser

  - Nollvision – för demensvård utan tvång och begränsningar

  - Sel & appliceringskunskap

  - Kunskapsdagen – om webbaserade arbetsverktyget Funca

  - Bostäder för äldre genom nya insikter och utvecklade verktyg

  - Budkavlen -2019- bemanning

4. Områdeschef 
  - Fördelning av arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet/retur
    
  - Förordnanden/retur

5. Områdeschefer och enhetschefer
    Ledighetsansökan

   - enskild angelägenhet
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Ludvika kommun
Datum

2019-04-17
Diarienummer

VON 2019/6 
Sida

2(2)

   - tjänstledighet

   - fackligt/politiskt förtroendeuppdrag

   - önskad sysselsättningsgrad 

6. Övriga
 -     
7. Anställningsavtal
 - 86 st

8. Fonder
Inga aktuella 
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(2)
Datum

2019-04-04
Diarienummer

VON  2019/7

Vård- och omsorgsförvaltningen
Åsa Engberg  0240- 86685
asa.engberg@ludvika.se 

Ert datum

2019-04-24  

Vård- och omsorgsnämnden

Redovisning av meddelanden

Förvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelandena.

Sammanfattning
1. VON 2019/91

Kommunala handikapprådet 2019-03-14 § 1-10 

2. VON 2019/107
Hjälpmedelsnämndens protokoll 2019-03-21 § 13-21

3. VON 2019/132
Meddelande från arbetsmiljöverket.

4. VON 2018/310
Uppföljning av nämndernas planer för internkontroll 2018.

5. VON 2018/172
Beslut från Kammarrätten.

6. VON 2018/248
KF § 48 2019-04-01 Svar på motion – Bidrag till körkort inom vård- 
och omsorgsförvaltningen

7. VON 2019/148 
KF § 45 2019-04-01 Årsredovisning 2018

8. VON 2019/147
Avvikelserapportering 1:a kvartalet 2019 

9. Von 2018/164
KF § 50  2019-04-01 Svar på motion - Omvandla Kvarngatans särskilda 
boende till seniorboende

10. VON 2019/151
Reviderat förslag till allmänna reglementet för kommunstyrelsen och 
övriga nämnder

11. VON 2019/151
Reglemente för kommunstyrelsen

12. VON 2019/125
Yttrande på Remiss - Revidering av färdtjänst
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Ludvika kommun
Datum

2019-04-04
Diarienummer

VON 2019/7
Sida

2(2)

13. VON 2019/153
Förvaltningssamverkan 2019-03-04

Åsa Engberg
Förvaltningssekreterare

Beslut skickas till
Akt
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Vård- och omsorgsförvaltningen 
Åsa Engberg  0240- 86685 
asa.engberg@ludvika.se  

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-04-04 

Diarienummer 
VON  2019/7 

Ert datum 
2019-04-24 

 
  

 
 
 

Vård- och omsorgsnämnden 

 

Redovisning av meddelanden 

Förvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelandena. 

Sammanfattning 
1. VON 2019/91 

Kommunala handikapprådet 2019-03-14 § 1-10  

2. VON 2019/107 
Hjälpmedelsnämndens protokoll 2019-03-21 § 13-21 

3. VON 2019/132 
Meddelande från arbetsmiljöverket. 

4. VON 2018/310 
Uppföljning av nämndernas planer för internkontroll 2018. 

5. VON 2018/172 
Beslut från Kammarrätten. 

6. VON 2018/248 
KF § 48 2019-04-01 Svar på motion – Bidrag till körkort inom vård- 
och omsorgsförvaltningen 

7. VON 2019/148  
KF § 45 2019-04-01 Årsredovisning 2018 

8. VON 2019/147 
Avvikelserapportering 1:a kvartalet 2019  

9. Von 2018/164 
KF § 50  2019-04-01 Svar på motion - Omvandla Kvarngatans särskilda 
boende till seniorboende 

10. VON 2019/151 
Reviderat förslag till allmänna reglementet för kommunstyrelsen och 
övriga nämnder 

11. VON 2019/151 
Reglemente för kommunstyrelsen 

12. VON 2019/125 
Yttrande på Remiss - Revidering av färdtjänst 
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Ludvika kommun 
Datum 
2019-04-04 

Diarienummer 
VON 2019/7 

Sida 
2(2) 

 

 

13. VON 2019/153 
Förvaltningssamverkan 2019-03-04 
 

 
 

 

 

Åsa Engberg 
Förvaltningssekreterare 

 
 

 

Beslut skickas till 
Akt 
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PROTOKOLLSUTDRAG 
Hjälpmedelsnämnden Dalarna 

 

Hjälpmedel Dalarna Sammanträde 2019-03-21   Sida 1 (1) 
      
      

 
 

 

   

Utdrag exp 2019-04-03 till 1. Akt 
2. 
3. 

Vid protokollet : 

Kristina Lundberg 

Bestyrkes i tjänsten  

Kristina Lundberg 

 
 

Inledning och protokollsjustering 

§ 13 Justering av närvarolistan 

Malin Höglund frågar om hennes praktikant, Albin Hvittfeldt, får närvara på 

dagens Hjälpmedelsnämnd. 

Anmält förhinder 

Susanne Berger (S) och Rolf Rickmo (M), Avesta kommun 

Camilla Andersson Sparring (C), Falu kommun 

Jessica Junell C) Rättviks kommun  

Per Göransson (S), Region Dalarna  

 

Maria W Abrahamsson och Kerstin Knuts, Älvdalens kommun, är 

frånvarande 

 

Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut 

1. Närvarolistan fastställs med godkännande att Albin Hvittfeldt får 
närvara på Hjälpmedelsnämnden Dalarna sammanträde. 
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PROTOKOLLSUTDRAG 
Hjälpmedelsnämnden Dalarna 

 

Hjälpmedel Dalarna Sammanträde 2019-03-21   Sida 1 (1) 
      
      

 
 

 

   

Utdrag exp 2019-04-03 till 1. Akt 
2. 
3. 

Vid protokollet : 

Kristina Lundberg 

Bestyrkes i tjänsten  

Kristina Lundberg 

 
 

Inledning och protokollsjustering 

§ 14 Godkännande av dagordning 

Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut 

1. Godkännande av föreliggande dagordning med extra 
informationsärende om Dialogdag med Region Dalarna, punkt E) 

 

 

82



 

PROTOKOLLSUTDRAG 
Hjälpmedelsnämnden Dalarna 

 

Hjälpmedel Dalarna Sammanträde 2019-03-21   Sida 1 (1) 
      
      

 
 

 

   

Utdrag exp 2019-04-03 till 1. Akt 
2. 
3. 

Vid protokollet : 

Kristina Lundberg 

Bestyrkes i tjänsten  

Kristina Lundberg 

 
 

Inledning och protokollsjustering 

§ 15 Protokollsjustering 

Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut 

1. Nils-Åke Norman utses att efter ordföranden justera protokollet. 
Justeringen ska vara klar senast 14 dagar efter sammanträdet. 

Hjälpmedelsnämndens protokoll ska tillkännages på varje samverkande 
kommuns webbaserade anslagstavla senast två dagar efter att protokollet 
justerats, enligt 8 kap.12 § och 9 kap. 32 § KL. Anslagstiden ska vara tre 
veckor - kopia av protokollet med "anslagssida" e-postas till kommunernas 
officiella e-postadresser. 
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PROTOKOLLSUTDRAG 
Hjälpmedelsnämnden Dalarna 

 

Hjälpmedel Dalarna Sammanträde 2019-03-21   Sida 1 (2) 
      
      

 
 

 

   

Utdrag exp 2019-04-03 till 1. Akt 
2. 
3. 

Vid protokollet : 

Kristina Lundberg 

Bestyrkes i tjänsten  

Kristina Lundberg 

 
 

Informations- och anmälningsärenden 

§ 16 Information 

Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut 

1. Informationen antecknas till protokollet. 

Information lämnas om: 

A) Bokslutskonferens    

Förvaltningschef Helena Strandbergs rapporterar om bokslut 2018 som 
redovisades till Regionstyrelsen i februari 2019.  Bilaga § 16 A 

 

B) Lokaler Skomakargatan 20 - förstudie och inomhusklimat 

Förvaltningschef Helena Strandberg och verksamhetschef Linus Nielsen 
ger en lägesrapport om inomhusklimatet på Skomakargatan 20. 
Regionfastigheter har avsatt ytterligare stöd till förvaltningen med anledning 
av problemen. Förvaltningschef Helena Strandberg har returnerat 
arbetsmiljöärendet till regiondirektören.  

 

Planering för nya lokaler pågår parallellt.  

 

C) Dagordningsstruktur                                                           

Från Hjälpmedelsnämnden 2019-01-31 § 1: "Hjälpmedelsnämnden uppdrar 
till nämndsekreteraren att undersöka möjligheten att ändra strukturen för 
dagordningen så att beslutsärenden behandlas före informationsärenden". 

 

Nämndsekreterare Kristina Lundberg informerar om Region Dalarnas 
Administrativa enhets svarar: ”Region Dalarna är värdkommun för 
nämnden. Region Dalarna har en viss generell struktur i dagordningar och 
protokoll. Därav bör inte en ändring ske i en enskild nämnd.” 
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Landstinget Dalarna Protokollsutdrag 

 Hjälpmedelsnämnden Dalarna 
 

Hjälpmedel Dalarna 2019-03-21    Sida 2 (2) 
 
 

Ordförande Lisbeth Mörk-Amnelius sammanfattar diskussionen med att 
arbetsutskottet har till uppgift att bereda ärenden inför nämnden och 
tjänstemännen ges i uppdrag att tidsplanera informationsärenden. 

 

D) Genomgång av beslutsvägar  

Verksamhetschef Linus Nielsen informerar om de beredande 
tjänstemannagrupperna till Hjälpmedelsnämnden Dalarna. Bilaga § 16 D  

 

 

 

 

E) Region Dalarnas Dialogdagar 1 – 2 april 

Förvaltningschef Helena Strandberg, ordförande Lisbeth Mörk-Amnelius och ekonom 

Michael Leek kommer att representera Hjälpmedelsnämnden vid Region Dalarnas 

Dialogdagar 1 – 2 april.  

 

Verksamhetschef Linus Nielsen redogör för utkast till underlag utifrån uppställda mallar.

                   

 Bilaga § 16 E      
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Hjälpmedelsnämnden 
Hjälpmedel Dalarna

Helena Strandberg, Förvaltningschef

Maja Westholm Gilbert, Ordförande 2018

Lisbeth Mörk Amnelius, Ordförande 2019

Hjälpmedelsnämnden Dalarna § 16 A

86



Resultat/Viktiga händelser 2018

Verksamhetsstatistik

Utfall  2018 Utfall 2017 Utfall  2016

Antal uthyrda hjälpmedel 30 949 29 986 29 207

Antal utlevererade hyreshjälpmedel 11 917 11 764 11 420

Antal returnerade hyreshjälpmedel 10 566 10 368 10 648

2019-03-07 2

Tillgänglighet

Verksamhet och process

Medarbetare

Ekonomi och finans

Underskott -0,2 mnkr
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Prognos 2019
Efterfrågan på Dalarnas Hjälpmedelscenters 
hjälpmedel och tjänster bedöms öka bland annat till 
följd av – mer avancerad hemsjukvård, ökade behov 
och möjligheter kopplat till digitalisering, Dalarnas 
demografiska förutsättningar

• Nyckelfaktorer för ett lyckat 2019: Att 
kompetensförsörjningen, arbetet med lokal- och 
arbetsförändringsprocesserna samt att åtgärderna 
till följd av kostnadsutvecklingsanalysen ger 
resultat/fortlöper enligt plan. 

• Samverkan - Dalarna som län skulle främjas av en 
ökad interkommunal samverkan där Dalarnas 
Hjälpmedelscentrum i ökad utsträckning 

involveras i arbetet ex med digital utveckling

• Ökat fokus på förebyggande insatser för att minska 
behov av sjukvård.

2019-03-07 388



 

Information 

 
 

Dalarnas Hjälpmedelscenter Datum 2019-03-07   Sida 1 (1) 
Stab     Dnr RD19/01332 
       

 

 
Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare  

Box 948 Skomakargatan 22 0243-49 78 81 Kristina Lundberg  
781 29 Borlänge Borlänge 072-0842830   
  kristina.lundberg@ltdalarna.se  
   

 

 

Dagordningsstruktur Hjälpmedelsnämnden Dalarna 

 

Hjälpmedelsnämnden uppdrog  2019-01-31 till nämndsekreteraren att 
undersöka möjligheten att ändra strukturen för dagordningen så att 
beslutsärenden behandlas före informationsärenden. 

 

Strateg Joakim Bergman vid Region Dalarnas Administrativa enhets lämnar 
följande svar:  

”Region Dalarna är värdkommun för nämnden. Region Dalarna har en viss 
generell struktur i dagordningar och protokoll. Därav bör inte en ändring ske 
i en enskild nämnd.” 

 

 
Kristina Lundberg 
Nämndsekreterare 
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PROTOKOLLSUTDRAG 
Hjälpmedelsnämnden Dalarna 

 

Hjälpmedel Dalarna Sammanträde 2019-03-21   Sida 1 (1) 
      
      

 
 

 

   

Utdrag exp 2019-03-25 till 1.  Akt 
2. 
3. 

Vid protokollet : 

Kristina Lundberg 

Bestyrkes i tjänsten  

Kristina Lundberg 

 
 

Beslutsärenden 

§ 17 Ekonomisk månadsrapport Hjälpmedel Dalarna 

Diarienummer RD19/01329 

Ordförandes förslag 

1. Informationen antecknas till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Månadsrapport i linje med regionens ekonomiska uppföljning. Utan 
anmärkning. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Månadsrapport Hjälpmedel Dalarna 
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Hjälpmedelsnämnden Dalarna 

Hjälpmedel Dalarna  

Månadsrapport februari 2019  

Följsamhet till struktur- och 

förändringsplan 

Samhällelig och samhällsekonomisk nytta ska genomsyra 

alla de övergripande åtgärder som Hjälpmedel Dalarna 

vidtar. Fortsatt arbete med den inre effektiviteten som 

lagerhållning, leveranser och utprovningstider.  

Hjälpmedel ska göras tillgängliga och begripliga för 

Dalarnas invånare i syfte att behålla självständighet och 

därmed bidra till minskat behov av sjukhusvård och 

kommunal omsorg. 

Kompletterande åtgärder  

Se under viktiga mål och händelser 

Ekonomi  

Resultat-
räkning 

2019 02 2018 

(mkr) Ack utfall * Prognos Budget Resultat 

Intäkter 25,9 9,3% 155,1 155,1 152,5 

-varav 
Landstingsbidr 

0,5 0,0% 2,8 2,8 2,8 

Kostnader -25,6 6,4% -155,1 -155,1 -152,7 

-varav löner 
exkl soc avg 

-5,7 4,5% -35,0 -35,0 -32,2 

Över-
/underskott 

0,3  0,0 0,0 -0,2 

       
Årets 
investering 

-4,9   -33,2 -32,1 

* Visar ackumulerat utfall innevarande år samt jämförelse med 

föregående år 

Svårt att uttala sig om utfallet i detta tidiga skede, det ser 

ändå positivt ut med lite mer intäkter än budgeterat och 

kostnader som är bra i balans förutom personalkostnaderna 

Lägre personalkostnader i jämförelse med budget  590 Tkr, 

beror till stor del på sjukdomar och övrig frånvaro samt ej 

ännu rekryterad personal. 

 

Kostnadsutveckling 
Utfall 

Ack 

2019 

Prognos 

2019 

Budget 

2019 

Kostnadsutveckling % 6,4% 1,6% 1,6% 

 

 

Viktiga mål och händelser 

En inomhusmiljögranskning pågår och mikrobiell påväxt har 

påvisats på ett flertal olika ställen i Hjälpmedelscentralen på 

Skomakargatan i Borlänge. Adekvata analyser och sanering 

pågår samt att fler prover är skickade för analys. Arbetet 

sker parallellt med förstudien inför lokalförändringen och 

mycket tid läggs på att koordinera insatserna tillsammans 

med Regionfastigheter, fastighetsägare, arkitekt och 

saneringsfirma.  

Dessvärre har ett flertal medarbetare uppvisat symptom som 

kan kopplas till det försämrade inomhusklimatet. 

Företagshälsan är inkopplad och förvaltningen följer de 

gängse tillvägagångssätten. 

En pågående översyn och uppdatering av prissättningen sker 

som ett led i att möta framtida och nutida utmaningar som 

den ökade efterfrågan och nya behov i form av framförallt 

digitala hjälpmedel.  

Införandet och utvecklingen av Nyckeltalsportalen och de 

möjligheter som föds med detta ses som positivt och ett steg 

i rätt riktning.  

Nya rutiner och arbetssätt tas fram för att på ett mer effektivt 

sätt arbeta med INTRA och regionens ledningssystem.  

Den första informationsinsatsen för de nya ledamöterna i 

Hjälpmedelsnämnden är genomförd och fler planeras.  

 

Helena Strandberg 

Förvaltningschef 

Hjälpmedel Dalarna 
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BESLUTSUNDERLAG 
Hjälpmedelsnämnden Dalarna 

 

Hjälpmedel Dalarna Datum 2019-03-21  Sida 1 (2) 
Ledning och stab LDH    Dnr RD19/01329 
    Uppdnr 2290 

 

 
Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare  

Box 948 Skomakargatan 20 0243-49 78 50 Nielsen Linus 0243-49 78 46 
781 29  Borlänge Borlänge LdHjalpmedel@LtDalarna.se Verksamhetschef  
  http://www.ltdalarna.se/ldh linus.nielsen@ltdalarna.se 
  Org.nr: 232100-0180 

 

 

  
  
  
  
  

Ekonomisk månadsrapport Hjälpmedel Dalarna  

Ordförandens förslag

1. Informationen antecknas till protokollet. 
 

Sammanfattning  

 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Månadsrapport 86 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

Månadsrapport i linje med regionens ekonomiska uppföljning. 

Patientperspektiv 

Utan anmärkning 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser 

U.a. 

Hållbarhet 

U.a. 

Likabehandling 

U.a. 

Barn och unga 

U.a. 

Juridik 

U.a. 

Arbetsmiljö och medarbetare  

U.a. 

Säkerhet 

U.a. 
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Landstinget Dalarna BESLUTSUNDERLAG 
 Hjälpmedelsnämnden Dalarna 
 

Hjälpmedel Dalarna Datum Dnr Sida 

2 (2) 2019-03-21 RD19/01329 
 

 

 

Samverkan med fackliga organisationer 

U.a. 

Uppföljning 

Sker i enlighet med regionens plan för ekonomisk uppföljning. 
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PROTOKOLLSUTDRAG 
Hjälpmedelsnämnden Dalarna 

 

Hjälpmedel Dalarna Sammanträde 2019-03-21   Sida 1 (1) 
      
      

 
 

 

   

Utdrag exp 2019-03-25 till 1. Akt 
2. Tf verksamhetschef Carina 
Anteskog 
3. 

Vid protokollet : 

Kristina Lundberg 

Bestyrkes i tjänsten  

Kristina Lundberg 

 
 

Beslutsärenden 

§ 18 Policy för Hjälpmedelsförskrivning i Dalarna 

Diarienummer RD19/00189 

Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut 

1. Fastställa redaktionellt uppdaterad Policy för hjälpmedelsförskrivning i 
Dalarna inom Hjälpmedelsnämndens verksamhetsområde 

Sammanfattning av ärendet 

Sedan 2015 återfinns på uppdrag av Hjälpmedelsnämnden en Policy för 
hjälpmedelsförskrivning inom Hjälpmedelsnämndens verksamhetsområde. 
Policy och tidigare riktlinje är nu sammanslagen till ett dokument, ordet 
riktlinje har bytts ut till vägledning, dokumentets länkar är uppdaterade, 
ingen revidering har gjorts av sakinnehåll. Dokumentet är uppdaterat med 
den nya logotypen för Hjälpmedel Dalarna. 

 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Policy för Hjälpmedelsförskrivning i Dalarna 
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BESLUTSUNDERLAG 
 

 

 Datum   Sida 1 (1) 
 2019-01-11   Dnr RD19/00189 
      

 

 
Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare  

     
     
    
   

 

 

  
  
  
  
  

Policy för Hjälpmedelsförskrivning i Dalarna 

Ordförandens förslag

1. Fastställa redaktionellt uppdaterad Policy för hjälpmedelsförskrivning i 
Dalarna inom Hjälpmedelsnämndens verksamhetsområde 

 

Sammanfattning 

Sedan 2015 återfinns på uppdrag av Hjälpmedelsnämnden en Policy för 
hjälpmedelsförskrivning inom Hjälpmedelsnämndens verksamhetsområde. 
Policy och tidigare riktlinje är nu sammanslagen till ett dokument, ordet 
riktlinje har bytts ut till vägledning, dokumentets länkar är uppdaterade, 
ingen revidering har gjorts av sakinnehåll: Dokumentet är uppdaterat med 
den nya logotypen för Hjälpmedel Dalarna. 

 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Policy för Hjälpmedelsförskrivning i Dalarna 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

Policyn med tillhörande vägledning tydliggör den politiska viljeriktningen 
samt belyser grundprinciperna för behovsbedömning och 
hjälpmedelsförskrivning inom Hjälpmedelsnämndens verksamhet.  

Patientperspektiv, Ekonomi och finansiering, Miljö, Likabehandling, 
Barnperspektiv, Juridik, Folkhälsa, Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö 

Samtliga perspektiv har beaktats i arbetet med policyn. 

Uppföljning 

I Hjälpmedelsnämnden vid revidering. 
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Policy för hjälpmedelsförskrivning i Dalarna 
 
Syfte 
Att skapa en gemensam värdegrund för Region Dalarna och Dalarnas kommuner vid 
förskrivning av hjälpmedel. 
 
Mål 
Att förskrivning av hjälpmedel utgår ifrån patientens/brukarens behov och en 
helhetssyn gällande habilitering-, rehabilitering- och behandlingsåtgärder.  
 
Värdegrund 
Förskrivning av hjälpmedel ska ske med hänsyn till de lagar och riktlinjer som är 
fastställda av riksdagen för all hälso- och sjukvård.  
Den enskilde ska så långt som möjligt delta i processen och ges inflytande över de 
val som görs. Samverkan ska ske mellan berörda vårdgivare så att insatserna blir väl 
fungerande för medborgaren. 
 
Förutsättningar och principer 
Hälso- och sjukvården ska tillgodose de hjälpmedelsbehov/insatser den enskilde har 
nytta av, inte tillfredsställa en efterfrågan. 
Den etiska plattformens tre principer (beskrivna i tillhörande vägledning) ligger till 
grund för de prioriteringar som görs inom området. 
Likartade behov eller insatser kan ha olika hälsoeffekt för individen beroende av 
hälsoproblemets svårighetsgrad, personliga faktorer och omgivningsfaktorer, vilket 
ska ligga till grund för beslut och val av hjälpmedel och/eller insats. 
 
Behovsbedömning och insatser ska följas upp utifrån gällande regler, riktlinjer och 
processer. Uppföljningsansvaret följer förskrivaransvaret och ska ske på patient- och 
verksamhetsnivå.  
 
Vårdgivarna i Dalarna utser och dokumenterar vilka verksamhetschefer som har 
uppdrag att ansvara för hjälpmedel. Verksamhetscheferna ska utse och förteckna 
vem eller vilka av hälso- och sjukvårdspersonalen eller annan berörd personal som 
har rätt att förskriva hjälpmedel. 
 
De hjälpmedel som tillhandahålls via Dalarnas Hjälpmedelscenter ska vara säkra för 
den enskilde, närstående, personal och miljö i enlighet med gällande lagar, 
bestämmelser och rekommendationer från myndigheter och leverantörer. 
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Vägledning för hjälpmedelsförskrivning i Dalarna 
 
Denna vägledning utgör grundprincip för behovsbedömning och 
hjälpmedelsförskrivning inom Region Dalarna och Dalarnas kommuner och syftar till 
att efterleva tillhörande policy. 
Förskrivning av hjälpmedel ska utgå ifrån patientens/brukarens behov och en 
helhetssyn gällande habilitering-, rehabilitering- och behandlingsåtgärder.  
De lagar och riktlinjer som är fastställda i riksdagen för hälso- och sjukvården är 
rådande.  
 
Den av Socialstyrelsen formulerade etiska plattformens tre principer ska ligga till 
grund för de prioriteringar som görs: 
 
Människovärdesprincipen: Alla människor har lika värde och samma rätt 
oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället. 
 
Behov och solidaritetsprincipen: Resurserna bör i första hand fördelas till de 
områden där behoven är störst. Den medicinska nyttoaspekten finns, enligt 
socialdepartementets utredning (socialdepartementet 1996/97, s18), inbyggd i 
behovsbegreppet. Hälso- och sjukvården ska tillgodose behov, inte tillfredsställa 
efterfrågan. 
 
Kostnadseffektivitet: Man bör eftersträva en rimlig relation mellan kostnader och 
effekt då man väljer mellan verksamhetsområden eller åtgärder mätt i hälsa och 
livskvalitet. 
 
Principerna är rangordnade så att människovärdesprincipen går före behovs- och 
solidaritetsprincipen, som i sin tur går före kostnadseffektivitetsprincipen. 
Det är oförenligt med de etiska principerna att generellt låta behoven stå tillbaka på 
grund av t.ex. patientens ålder, födelsevikt, livsstil eller ekonomiska förhållanden. 
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Prioriteringsnivåer som stöd vid behovsbedömning 
Att beakta inom vart och ett av Hjälpmedelsverksamhetens områden 
 
Vård och behandling / Kommunikation / Förflyttning / Aktiviteter i dagliga livet 
 

 Prioriteringsnivå 1 – Livsuppehållande insatser och insatser vid allvarlig, eller 
risk för allvarlig nedsättning av kroppsfunktioner - exempelvis andning, 
cirkulation, urinavledning. Insatser för att kunna ta emot och förmedla 
grundläggande budskap – exempelvis som att påkalla uppmärksamhet  

 

 Prioriteringsnivå 2 – Insatser som möjliggör dagliga aktiviteter - som 
personlig vård, förflyttning och vardagskommunikation i hemmet. Insatser som 
ger barn förutsättningar att utvecklas genom lek och trygghet  

 

 Prioriteringsnivå 3 – Insatser som möjliggör vardagsaktiviteter – som att 
utföra ärenden, utveckla ett självständigt och aktivt liv i relation till sin 
omgivning  

 

 Prioriteringsnivå 4 – Insatser för fritt valda aktiviteter – som att vistas i 
fritidsboende, utöva sport och andra fritidsaktiviteter som kräver 
specialutrustning. De behov som finns inom prioriteringsnivå 4 ligger utöver de 
som i allmänhet behövs för att uppnå hälsa och undvika ohälsa. Därför ska 
insatser inom denna nivå anses som egenansvar. Undantagsvis kan 
förskrivning ske även inom denna nivå om den individuella 
behovsbedömningen ger stöd för detta 

 
Värdering – individuell behovsbedömning 
Innan ett hjälpmedel förskrivs, bedöms patienten/brukarens behov utifrån problemets 
svårighetsgrad, vilken nytta insatserna har för hälsan och livskvaliteten samt 
kostnadseffektivitet. Likartade behov eller insatser kan ha olika hälsoeffekt för 
individen beroende av hälsoproblemets svårighetsgrad, personliga faktorer och 
omgivningsfaktorer, vilket ska ligga till grund för beslut och val av hjälpmedel 
och/eller insats. 
 
Behovsbedömningen dokumenteras och beskriver hur hjälpmedlet förväntas ge 
förbättrad kroppsfunktion, ökad aktivitetsnivå, ökad delaktighet, bedömd 
nyttjandegrad samt vilka konsekvenser som kan uppstå om inte hjälpmedlet förskrivs. 
 
Insatser ska följas upp utifrån gällande regler, riktlinjer och processer. 
Uppföljningsansvaret följer förskrivaransvaret och ska ske på patient- och 
verksamhetsnivå. 
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Gällande prioriteringar 
Nationell modell för öppna prioriteringar 
Läs mer 
Etisk plattform 
Etiska plattformen Wikipedia  
 
Regelverk  
Lagar  
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/ 
 
SFS 2017:30 Hälso- och sjukvårdslag  
SFS 1993:584 Lag om medicintekniska produkter  
SFS 2001:453 Socialtjänstlag  
SFS 2008:355 Patientdatalag  
SFS 2009:400 Offentlighets- och sekretesslag  
SFS 2010:659 Patientsäkerhetslag  
SFS 2014:821 Patientlag  
Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård  
 
Föreskrifter och allmänna råd  
https://www.socialstyrelsen.se/ 
https://lakemedelsverket.se/ 
 
Förordning (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m. ( 8 §.)  
Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska produkter  
SOSFS 2007:10 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om samordning av 
insatser för habilitering och rehabilitering  
SOSFS 2008:1 Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska 
produkter i hälso- och sjukvården  
HSLF-FS 2016:40 Journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och 
sjukvården  
SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete 
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PROTOKOLLSUTDRAG 
Hjälpmedelsnämnden Dalarna 

 

Hjälpmedel Dalarna Sammanträde 2019-03-21   Sida 1 (1) 
      
      

 
 

 

   

Utdrag exp 2019-03-25 till 1. Akt 
2. Kontinenssamordnare Inger 
Blomgren 
3. 

Vid protokollet : 

Kristina Lundberg 

Bestyrkes i tjänsten  

Kristina Lundberg 

 
 

Beslutsärenden 

§ 19 Riktlinje inkontinenshjälpmedel 

Diarienummer RD19/01326 

Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut 

1. Riktlinje - Inkontinenshjälpmedel samt urinavledare med tillbehör 
enligt bilaga b)  fastställs.  

Sammanfattning av ärendet 

Det förskrivs en stor mängd inkontinenshjälpmedel samt urinavledare med 
tillbehör i Dalarnas län och en ökad kompetens vid förskrivning samt 
hjälpmedelshantering behövs ute i verksamheterna.  

 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Riktlinje - Inkontinenshjälpmedel och urinavledare med tillbehör 
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RIKTLINJE INKONTINENS-
HJÄLPMEDEL 

L  

 

 

   

 
Hjälpmedel Dalarna och Dalarnas Kommuner 

Godkänt 

2019-03-21 

Giltigt t.o.m 

2022-03-21 

Versionsnummer 

1.0 

Diarienummer 

Rd19/01326 

 

 

RIKTLINJE 

INKONTINENSHJÄLPMEDEL 

 

vid urininkontinens, urinretention eller 

tarminkontinens 
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RIKTLINJE 
 HJÄLPMEDEL FÖR BLÅSA TARM 

vid urininkontinens, urinretention eller tarminkontinens 
 

 

  Till innehållsförteckning 

2 
 

 

 

Syftet med riktlinjerna är att bidra till ökad kunskap bland användare och vårdpersonal för att 

kunna bedöma den enskildes behov av hjälpmedel samt att ge stöd vid utprovning av rätt 
hjälpmedel.   

 

Patienten har rätt till en behovsbedömning för att kunna erbjudas rätt hjälpmedel samt 

kartlägga patientens förmåga till toalettbesök, vilket är viktigt vid förskrivning.  

Dessa hjälpmedel ska ses som ett komplement till toalettbesök under hela dygnet. 

De främsta vinsterna för patienten är ökad trygghet vid hjälpmedelsanvändandet, ökad 
självständighet , rätt hantering vid  hjälpmedelsanvändning samt ökad integritet. 

 

Riktlinjerna är indelade i ett avsnitt för varje typ av hjälpmedel (ISO-kod), se 

innehållsförteckningen.   

 

 

 

 

 

 

 

Leverantör av hjälpmedel och tjänster 

Dalarnas Hjälpmedelscenter, Hjälpmedel Dalarna 
enligt Treklöverns avtal med Varuförsörjningen. 

 
Riktlinjerna är framtagna av  

Referensgrupperna inom Treklöverns avtal (Region Dalarna, Region Uppsala, Region 
Västmanland inklusive kommuner) och sammanställt i Dalarna av Inger Blomgren, 
kontinenssamordnare.   
 

Godkänd och fastställd av 
Beredningsgrupp Hjälpmedel, Hjälpmedelsnämnd Dalarna 2019-03-21 
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RIKTLINJE 
 HJÄLPMEDEL FÖR BLÅSA TARM 

vid urininkontinens, urinretention eller tarminkontinens 
 

 

  Till innehållsförteckning 

3 
 

 

Innehåll 
09 03 33 Badkläder ............................................................................................................................... 4 

09 24 03 Kvarliggande katetrar ............................................................................................................ 6 

09 24 03 Kvarliggande kateter - tillbehör ............................................................................................. 8 

Kateterventil/kateterklämma/kateterfixering ..................................................................................... 8 

09 24 06 Intermittenta katetrar som förs in genom urinröret (tappningskatetrar) .......................... 10 

09 24 09 Urindroppsamlare för män .................................................................................................. 13 

09 27 04 Slutna urinuppsamlingspåsar .............................................................................................. 15 

09 27 05 Tömbara urinuppsamlingspåsar .......................................................................................... 17 

09 27 09 Urinuppsamlingskärl som inte bärs på kroppen ................................................................. 19 

09 27 13 Upphängnings- och fästanordningar för urinuppsamlingspåsar ........................................ 21 

09 30 12 Inkontinensprodukter för engångsanvändning för barn (Allt-i-ett återförslutningsbar byxa, 
allt-i-ett byxa) ..................................................................................................................................... 23 

09 30 15 Tvättbara inkontinensprodukter för barn ........................................................................... 25 

09 30 18 Engångsinlägg för vuxna ...................................................................................................... 27 

(Absorberande inkontinensskydd för fixering i underbyxa, engångs) ............................................... 27 

09 30 21 Inkontinensprodukter för engångsanvändning för vuxna (Absorberande allt-i-ett-skydd, 
återförslutningsbar eller bältesfixering, för vuxna, engångs) ............................................................ 29 

09 30 24 Skyddsunderkläder eller engångsunderkläder för vuxna  (Absorberande allt-i-ett-byxor för 
vuxna, engångs) .................................................................................................................................. 31 

09 30 27 Absorberande inkontinensskydd för engångsanvändning utformade för män .................. 33 

09 30 36 Tvättbara inkontinensbyxor för vuxna ................................................................................ 35 

09 30 39 Hjälpmedel för att fixera kroppsburna produkter som absorberar urin och avföring 
(fixeringsbyxa) .................................................................................................................................... 37 

09 30 42 Icke kroppsburna engångsprodukter för att absorbera urin och avföring (engångs 
hygienunderlägg/ lakansskydd).......................................................................................................... 39 

09 30 45 Icke kroppsburna tvättbara produkter för att absorbera urin och avföring (flergångs 
hygienunderlägg/lakansskydd/madrasskydd) ................................................................................... 41 
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RIKTLINJE 
 HJÄLPMEDEL FÖR BLÅSA TARM 

vid urininkontinens, urinretention eller tarminkontinens 
 

 

  Till innehållsförteckning 

4 
 

 

09 03 33 Badkläder 

Förskrivare  

Läkare  
Sjuksköterska 
Sjukgymnast/fysioterapeut 
Barnmorska   

Förskrivare utses enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:1) om användning av 
medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården.  

Förskrivning till barn kräver fördjupad kunskap.  

Förskrivningskriterier  

Patienten ska utredas och behandlas enligt lokalt vårdprogram för urininkontinens och 
blåsdysfunktion. Barn ska utredas och erhålla behandling.  
Förskrivning kan ske 

 efter behovsbedömning vid ett påvisbart och varaktigt urin- och/eller avföringsläckage 
som utgör ett socialt hinder och är ett hygieniskt problem vid bad. 

 till barn 4 år och äldre som har en funktionssättning eller medicinsk sjukdom. 

Mål med hjälpmedlet 

Att undvika urin och/eller avföringsläckage vid bad. 

Kostnad för inkontinenshjälpmedel  

Ingen kostnad utgår för patient/brukare.  

Risk för personskada 

Liten risk för tillbud vid användning, utgör troligen ej skada för patient/brukare 

Var uppmärksam på följande risker: 

 Hudpåverkan  

 Fallrisk vid av- och påtagning 
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RIKTLINJE 
 HJÄLPMEDEL FÖR BLÅSA TARM 

vid urininkontinens, urinretention eller tarminkontinens 
 

 

  Till innehållsförteckning 

5 
 

 

Råd i förskrivningsprocessen  

Bedöma behov 

 Räcker vanligtvis med en badbyxa per år. 

 Avföringsvanor och toalettrutiner bör ses över inför förskrivning av badbyxor för att 
undvika läckage i bassäng. 

 Bedöm behov av så litet absorberande inkontinensskydd som möjligt och som fixeras 
enbart med badbyxan vid bad. 

Prova ut, anpassa och välja produkt 

 Genom att använda måttband och utgå från leverantörens måttanvisningar för 
midja/höft/benomfång väljs rätt storlek på badkläderna, som ska vara väl åtsittande för 
att hålla badbyxan fixerad även i vått tillstånd.  

 Det är viktigt att ta hänsyn till andra hjälpmedel som kan påverka utprovningen. 
Kontakta aktuell förskrivare vid behov av gemensam behovsbedömning.  

För råd vid val av produkt, se leverantörernas anvisningar/webbsidor. 

Förskriva och beställa 

Produkter av flergångskaraktär förskrivs med ett uttag. Förskrivningen gäller högst ett år. 
Förskrivning och beställning görs i Beställningsportalen. 

Informera, instruera och träna  

 Egna badkläder används utanpå badbyxan.  

 Information, instruktion och träning anpassas till användarens egna förutsättningar, 
samt ges till närstående/kontaktperson för omvårdnadspersonalen som ska 
hantera/assistera vid användning av badkläderna. 

 Förskrivaren ska förvissa sig om att patienten/brukaren använder badkläderna enligt 
leverantörens anvisningar. 

 Informera om var man vänder sig för beställning av förskrivna badkläder, vid förändrat 
behov eller produktfrågor. 

 När och av vem uppföljningen av förskrivningen kommer att göras. 

Följa upp och utvärdera 

Förskrivaren vid behandlande enhet ansvarar för att utvärdering och uppföljning av förskrivningen 

sker minst en gång per år eller tidigare vid förändrat behov.  

Förskrivaren ansvarar för att uppföljning sker tills överrapportering till annan vårdgivare gjorts 
eller behovet upphört. 
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RIKTLINJE 
 HJÄLPMEDEL FÖR BLÅSA TARM 

vid urininkontinens, urinretention eller tarminkontinens 
 

 

  Till innehållsförteckning 

6 
 

 

09 24 03 Kvarliggande katetrar 
Denna riktlinje bygger på Vårdhandboken- kateterisering av urinblåsa  

Förskrivare 

Läkare  
Sjuksköterska 
Sjukgymnast/fysioterapeut 
Barnmorska   

Förskrivare utses enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:1) om användning av 
medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården.  

Kvarliggande katetrar inom specialistsortimentet (*) förskrivs och följs upp av specialistförskrivare 
inom specialistvården. 

Förskrivningskriterier 

Patienten ska utredas och erhålla behandling. Vid funktionsnedsättning av urinblåsans 
tömningsförmåga kan kvarliggande kateter förskrivas efter läkarordination 

 i avvaktan på/under utredning/behandling 

 vid kronisk ej behandlingsbar blåsdysfunktion 

 som komplement till annan behandling (exempelvis sakralt/perianalt sår) 

Kontraindikationer 

Skadat urinrör. Symtom på skada kan vara blod i urinrörsöppningen eller massiv hematuri, 
exempelvis efter bäckentrauma.  

Mål med hjälpmedlet 

Att möjliggöra tömning och sköljning av urinblåsan. 

Kostnad för inkontinenshjälpmedel  

Ingen kostnad utgår för patient/brukare.  

Risk för personskada 

Viss sannolikhetsrisk för tillbud vid användning, som kan orsaka personskada 

Var uppmärksam på följande risker: 

 Brist på indikation och/eller planerad uppföljning  

 Fysiska risker såsom urinvägsinfektion, tryckskador, strikturer  

 Kognitiv svikt 

 Nedsatt handfunktion 

 Handhavandefel 

Läs mer: Vårdhandboken: Kateterisering av urinblåsa – komplikationer  
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RIKTLINJE 
 HJÄLPMEDEL FÖR BLÅSA TARM 

vid urininkontinens, urinretention eller tarminkontinens 
 

 

  Till innehållsförteckning 

7 
 

 

Råd i förskrivningsprocessen 

Bedöma behov 

Kateterbehandling av urinblåsan ordineras av läkare med angiven indikation samt planerad 
behandlingstid alternativt tidpunkt för omprövning. Förskrivaren bedömer även behovet av 
urinuppsamlingspåse (09 27 04, 09 27 05), fästanordning (09 27 13) och ev. kateterventil (09 24 03).  

Prova ut, anpassa och välja produkt 

 Urinkateter väljs i samråd med den ordinerande läkaren. 

 Det är viktigt att ta hänsyn till andra hjälpmedel som kan påverka utprovningen. 
Kontakta aktuell förskrivare vid behov av gemensam behovsbedömning.  

 Utprovning av tillbehör ingår vid förskrivning av kvarliggande kateter. 

Se Vårdhandboken – katetrar och övrigt material för råd vid val av kateter och kuffningsvätska.  

Förskriva och beställa 

Förskrivning rekommenderas för tre månaders behov och kan förskrivas med flera uttag 
(iterering). Tänk på att vid förskrivning även inkludera kvarliggande katetrar med tillbehör som 
finns i hemmet. Förskrivningen gäller högst ett år. Förskrivning och beställning görs i 
Beställningsportalen. 

Informera, instruera och träna  

 Information, instruktion och träning anpassas till patienten/brukarens egna förutsättningar 
och ges till närstående/kontaktperson för omvårdnadspersonalen som ska 
hantera/assistera vid användning av kvarliggande kateter med tillbehör.  

 Förskrivaren ska förvissa sig om att patienten/brukaren använder kvarliggande kateter med 
tillbehör enligt leverantörens anvisningar. 

 Informera om var man vänder sig för beställning av förskriven kvarliggande kateter, vid 
förändrat behov eller produktfrågor. 

 När och av vem uppföljningen av förskrivningen kommer att göras. 

Se Vårdhandboken – Egenvård och information till patienten. 

Följa upp och utvärdera 

 Läkaren har det medicinska ansvaret för kateterbehandlingen och ska tillsammans med 
förskrivare vid behandlande enhet ompröva behovet av kateterbehandlingen.  

 Läkaren har det medicinska ansvaret för kateterbehandlingen tills remittering skett och 
vårdgivaransvaret övertagits av mottagande enhet. 

 Förskrivaren ansvarar för att kontroller, åtgärder och uppföljningar av 
kateterbehandlingen genomförs enligt individuell vårdplan samt vid förändrat behov.  

 Förskrivaren ansvarar för att uppföljning sker tills överrapportering till annan vårdgivare 
gjorts eller behovet upphört. 

Läs mer: www.vardhandboken.se/Texter/Kateterisering-av-urinblasa/Oversikt/  
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RIKTLINJE 
 HJÄLPMEDEL FÖR BLÅSA TARM 

vid urininkontinens, urinretention eller tarminkontinens 
 

 

  Till innehållsförteckning 

8 
 

 

09 24 03 Kvarliggande kateter - tillbehör 
Kateterventil/kateterklämma/kateterfixering 

Förskrivare 

Läkare  
Sjuksköterska 
Sjukgymnast/fysioterapeut 
Barnmorska   

Förskrivare utses enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:1) om användning av 
medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården. 

Förskrivningskriterier 

Förskrivning kan ske vid behandling med kvarliggande kateter. 

Kontraindikationer 

Oförmåga att känna blåsfyllnad. 

Mål med hjälpmedlet 

Upprätthålla blåsans lagringsförmåga samt ge möjlighet till regelbunden intermittent tömning. 

Kostnad för inkontinenshjälpmedel  

Ingen kostnad utgår för patient/brukare.  

Risk för personskada 

 Ingen risk för tillbud i samband med användning som orsakar personskada 

 Liten risk för tillbud vid användning, utgör troligen ej skada för patient/brukare 

 Viss sannolikhetsrisk för tillbud vid användning, som kan orsaka personskada 

 Betydande risk för tillbud vid användning, som kan orsaka personskada 

Var uppmärksam på följande risker: 

 Brist på indikation och/eller planerad uppföljning  

 Handhavandefel (ex. överfylld blåsa) 

 Fysiska risker såsom urinvägsinfektion 

 Kognitiv svikt 

 Nedsatt handfunktion 

Läs mer: Vårdhandboken: http://www.vardhandboken.se/Texter/Blasovervakning-vid-
sjukhusvard/Symtom-och-diagnos-av-overtanjd-urinblasa/  
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RIKTLINJE 
 HJÄLPMEDEL FÖR BLÅSA TARM 

vid urininkontinens, urinretention eller tarminkontinens 
 

 

  Till innehållsförteckning 

9 
 

 

Råd i förskrivningsprocessen 

Bedöma behov 

Förskrivning sker tillsammans med kvarliggande kateter. Ventilen kan sammankopplas med en 

sluten urinuppsamlingspåse (09 27 04) exempelvis vid användning nattetid då större 
uppsamlingsvolym önskas. Kateterklämma kan användas vid urinprovtagning. 

Prova ut, anpassa och välja produkt 

 Beakta patientens kognitiva och fysiska förmåga, exempelvis handfunktion, vid val av 
ventil.  

 Patienten får välja bland de alternativ som förskrivaren bedömt vara lämpliga.  

 Om kateterklämma används ska den sättas efter kateterns delningsställe eller på 
urinuppsamlingspåsens slang för att inte skada kuffkanalen. 

 Fixeringsplatta fästs så att tyngd och drag från katetern undviks. 

Förskriva och beställa 

Förskrivning rekommenderas för tre månaders behov och kan förskrivas med flera uttag 
(iterering). Tänk på att vid förskrivning även inkludera tillbehör som finns i hemmet. 
Förskrivningen gäller högst ett år. Förskrivning och beställning görs i Beställningsportalen. 

Informera, instruera och träna  

 Förskrivaren ska förvissa sig om att patienten/brukaren förstår vikten av regelbunden 
blåstömning och risker om detta inte följs. 

 Byte en gång per vecka eller oftare vid behov. 

 Information, instruktion och träning anpassas till patienten/brukarens egna 
förutsättningar och ges till närstående/kontaktperson för omvårdnadspersonalen som 
ska hantera/assistera vid användning av tillbehör.  

 Förskrivaren ska förvissa sig om att patienten/brukaren använder tillbehör enligt 
leverantörens anvisningar. 

 Informera om var man vänder sig för beställning av förskrivet tillbehör, vid förändrat 
behov eller produktfrågor. 

 När och av vem uppföljningen av förskrivningen kommer att göras. 

Följa upp och utvärdera 

 Förskrivaren vid behandlande enhet ansvarar för att utvärdering och uppföljning av 
förskrivningen sker minst en gång per år eller tidigare vid förändrat behov.  

 Förskrivaren ansvarar för att uppföljning sker tills överrapportering till annan vårdgivare 
gjorts eller behovet upphört. 
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RIKTLINJE 
 HJÄLPMEDEL FÖR BLÅSA TARM 

vid urininkontinens, urinretention eller tarminkontinens 
 

 

  Till innehållsförteckning 

10 
 

 

09 24 06 Intermittenta katetrar som förs in genom urinröret 
(tappningskatetrar) 
Denna riktlinje bygger på Vårdhandboken- kateterisering av urinblåsa  

Förskrivare 

Läkare  
Sjuksköterska 
Sjukgymnast/fysioterapeut 
Barnmorska  

Förskrivare utses enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:1) om användning av 
medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården.  

För att utbilda patienten i självkateterisering, och följa upp behandlingen, krävs särskild 
kompetens, till exempel uroterapiutbildning.  

Tappningskatetrar inom specialistsortimentet (*) förskrivs och följs upp av specialistförskrivare 

inom specialistvården.   

Förskrivningskriterier 

Patienten ska utredas och erhålla behandling. Vid funktionsnedsättning av urinblåsans 
tömningsförmåga kan tappningskateter förskrivas efter läkarordination 

 i avvaktan på/under utredning/behandling 

 vid kronisk ej behandlingsbar blåsdysfunktion 

Mål med hjälpmedlet 

Att möjliggöra tömning och sköljning av urinblåsan. 

Kostnad för inkontinenshjälpmedel  

Ingen kostnad utgår för patient/brukare.  

Risk för personskada 

Liten risk för tillbud vid användning, utgör troligen ej skada för patient/brukare 

Var uppmärksam på följande risker: 

 Brist på indikation och/eller planerad uppföljning  

 Fysiska risker såsom urinvägsinfektion, strikturer  

 Kognitiv svikt 

 Nedsatt handfunktion 

 Handhavandefel hos patient/brukare och ev. assisterande person 

Läs mer: Vårdhandboken: Kateterisering av urinblåsa – komplikationer  
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RIKTLINJE 
 HJÄLPMEDEL FÖR BLÅSA TARM 

vid urininkontinens, urinretention eller tarminkontinens 
 

 

  Till innehållsförteckning 

11 
 

 

Råd i förskrivningsprocessen 

Bedöma behov 

Kateterbehandling av urinblåsan ordineras av läkare med angiven indikation samt planerad 
behandlingstid alternativt tidpunkt för omprövning. Förskrivaren bedömer även om det finns 
behov av tillbehör.  

Prova ut, anpassa och välja produkt 

Patienten får välja bland de alternativ som förskrivaren och den ordinerande läkaren anser vara 
lämpliga utifrån behovet.  

 Beakta patientens fysiska förmåga ex. handfunktion samt olika behov vid val av produkt, 
exempelvis i hemmiljö, vid resa eller på arbetsplatsen.  

 Det är viktigt att ta hänsyn till andra hjälpmedel som kan påverka utprovningen. 
Kontakta aktuell förskrivare vid behov av gemensam behovsbedömning.  

I första hand väljs en hydrofil tappningskateter (nelatonspets) utan vätska som fuktas med rent 
kranvatten för att aktivera den hydrofila ytan.  

I andra hand väljs en hydrofil tappningskateter (nelatonspets) med vätska då funktionella eller 
medicinska behov finns, exempelvis nedsatt handfunktion, upprepade urinvägsinfektioner, 
nedsatt immunförsvar samt när rent vatten saknas.  

Tappningskateter med uppsamlingspåse kan förskrivas för särskilda behov.  

Se Vårdhandboken – Katetrar och övrigt material för ytterligare råd vid val av produkt.  

Kontroll av vald kateter vid utprovning: 
Kontrollera att blåstömningen blir optimal med vald tappningskateter och teknik. Residualvolym 
kontrolleras lämpligast med blåsscanner (för barn kan specifika riktlinjer finnas). 

Förskriva och beställa 

Förskrivning rekommenderas för tre månaders behov och kan förskrivas med flera uttag 
(iterering). Tänk på att vid förskrivning även inkludera tappningskatetrar som finns i hemmet. 
Förskrivningen gäller högst ett år. Förskrivning och beställning görs i Beställningsportalen. 

Informera, instruera och träna  

 Information, instruktion och träning anpassas till patienten/brukarens egna 
förutsättningar och ges till närstående/kontaktperson för omvårdnadspersonalen som 
ska hantera/assistera vid användning av tappningskateter. 

 Förskrivaren ska förvissa sig om att patienten/brukaren använder tappningskatetern 
enligt leverantörens anvisningar. 

 Informera om var man vänder sig för beställning av förskriven tappningskateter, vid 
förändrat behov eller produktfrågor. 

 När och av vem uppföljningen av förskrivningen kommer att göras. 

Se Vårdhandboken – Egenvård och information till patienten. 
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RIKTLINJE 
 HJÄLPMEDEL FÖR BLÅSA TARM 

vid urininkontinens, urinretention eller tarminkontinens 
 

 

  Till innehållsförteckning 

12 
 

 

Följa upp och utvärdera 

 Läkaren har det medicinska ansvaret för kateterbehandlingen och ska tillsammans med 
förskrivare vid behandlande enhet ompröva behovet av kateterbehandlingen. 

 Läkaren har det medicinska ansvaret för kateterbehandlingen tills remittering skett och 
vårdgivaransvaret övertagits av mottagande enhet.  

 Förskrivaren ansvarar för att kontroller, åtgärder och uppföljningar av 
kateterbehandlingen genomförs enligt individuell vårdplan samt vid förändrat behov.  

 Förskrivaren ansvarar för att uppföljning sker tills överrapportering till annan vårdgivare 
gjorts eller behovet upphört. 

Läs mer: www.vardhandboken.se/Texter/Kateterisering-av-urinblasa/Oversikt/   
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RIKTLINJE 
 HJÄLPMEDEL FÖR BLÅSA TARM 

vid urininkontinens, urinretention eller tarminkontinens 
 

 

  Till innehållsförteckning 

13 
 

 

09 24 09 Urindroppsamlare för män 

Förskrivare 

Läkare  
Sjuksköterska 
Sjukgymnast/fysioterapeut 
Barnmorska   

Förskrivare utses enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:1) om användning av 
medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården.  

Förskrivningskriterier 

Patienten ska utredas och behandlas enligt lokalt vårdprogram för urininkontinens och 
blåsdysfunktion.  
Förskrivning kan ske efter behovsbedömning vid ett påvisbart och varaktigt urinläckage.  

Mål med hjälpmedlet 

Att samla upp urin i en urinuppsamlingspåse. 

Kostnad för inkontinenshjälpmedel  

Ingen kostnad utgår för patient/brukare.  

Risk för personskada 

Liten risk för tillbud vid användning, utgör troligen ej skada för patient/brukare 

Var uppmärksam på följande risker: 

 Trycksår  

 Hudpåverkan  

 Risk för stas  

 Risk för sår vid felapplicering 

 
Råd i förskrivningsprocessen 

Bedöma behov 

Läckagemätning/urinmätning utförs under 2-4 dagar. Mannens miktionsstörning är vägledande för 
val av urindroppssamlare. 
Förskrivaren bedömer även behov av urinuppsamlingspåse (09 27 04, 09 27 05) och fästanordning 

(09 27 13).  

Prova ut, anpassa och välja produkt 

 Beakta längd och omkrets/diameter på penis samt häftytans bredd vid val av 
urindroppsamlare. För rätt storlek, mät vid penisroten i avslappnat tillstånd då patienten 
står upp, sitter eller ligger på sida. Använd mätsticka eller måttband. 

 Beakta patientens fysiska förmåga exempelvis handfunktion vid val av 
urindroppsamlare. 

 Patienten får välja bland de alternativ som förskrivaren bedömt vara lämpliga.  

 Det är viktigt att ta hänsyn till andra hjälpmedel som kan påverka utprovningen. 
Kontakta aktuell förskrivare vid behov av gemensam behovsbedömning. 
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RIKTLINJE 
 HJÄLPMEDEL FÖR BLÅSA TARM 

vid urininkontinens, urinretention eller tarminkontinens 
 

 

  Till innehållsförteckning 

14 
 

 

För råd vid val av produkt, se leverantörernas anvisningar/webbsidor. 

Förskriva och beställa 

Förskrivning rekommenderas för tre månaders behov och kan förskrivas med flera uttag 
(iterering). Tänk på att vid förskrivning även inkludera urindroppssamlare med tillbehör som finns i 
hemmet. Förskrivningen gäller högst ett år. Förskrivning och beställning görs i 
Beställningsportalen. 

Informera, instruera och träna  

Råd vid användning av urindroppsamlare:  

 Raka/klipp bort behåring runt penis 

 Använd inte återfettande tvål, puder eller salvor (försämrar häftförmågan) 

 Tas på då patienten står upp, sitter eller ligger på sida. 

 Bytes en gång per dygn 

 För att undvika slitage på huden rullas urindroppsamlaren av.  

 Information, instruktion och träning anpassas till användarens egna förutsättningar och 
ges även till närstående/kontaktperson för omvårdnadspersonalen som ska 
hantera/assistera vid användning av urindroppsamlaren med tillbehör. 

 Förskrivaren ska förvissa sig om att patienten/brukaren använder urindroppsamlaren 
med tillbehör enligt leverantörens anvisningar. 

 Informera om var man vänder sig för beställning av förskrivna urindroppsamlare med 
tillbehör, vid förändrat behov eller produktfrågor. 

 När och av vem uppföljningen av förskrivningen kommer att göras. 

Följa upp och utvärdera 

Förskrivaren vid behandlande enhet ansvarar för att utvärdering och uppföljning av förskrivningen 
sker minst en gång per år eller tidigare vid förändrat behov.  
Förskrivaren ansvarar för att uppföljning sker tills överrapportering till annan vårdgivare gjorts 
eller behovet upphört. 
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RIKTLINJE 
 HJÄLPMEDEL FÖR BLÅSA TARM 

vid urininkontinens, urinretention eller tarminkontinens 
 

 

  Till innehållsförteckning 

15 
 

 

09 27 04 Slutna urinuppsamlingspåsar 

Förskrivare 

Läkare  
Sjuksköterska 
Sjukgymnast/fysioterapeut 
Barnmorska   

Förskrivare utses enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:1) om användning av 
medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården.  

Förskrivningskriterier 

Vid funktionsnedsättning av urinblåsans tömningsförmåga då kateterbehandling ordineras eller 
urindroppsamlare förskrivs. 

Mål med hjälpmedlet 

Uppsamling av urinen vid tömning och sköljning av urinblåsan.  

Kostnad för inkontinenshjälpmedel  

Ingen kostnad utgår för patient/brukare.  

Risk för personskada 

Liten risk för tillbud vid användning, utgör troligen ej skada för patient/brukare 

Var uppmärksam på följande risker: 

 Urinvägsinfektion 

 Fallrisk  

 Risk för skada i urinröret om påsen fastnar och orsakar drag i katetern 

 Risk för erosion av urinrörsmynningen på grund av felaktig hantering och fixering  

Läs mer: Vårdhandboken - Kateterisering av urinblåsa – komplikationer  

Råd i förskrivningsprocessen 

Bedöma behov 

Förskrivning sker tillsammans med kateter (09 24 03, 09 24 06) eller urindroppsamlare (09 24 09) 
samt upphängning/fästanordning (09 27 13). Kan sammankopplas med en tömbar 
urinuppsamlingspåse (09 27 05) exempelvis vid användning nattetid då större uppsamlingsvolym 
önskas.  

Prova ut, anpassa och välja produkt 

 Beakta patientens fysiska förmåga, exempelvis handfunktion vid val av 
urinuppsamlingspåse.  

 Det är viktigt att ta hänsyn till andra hjälpmedel som påverkar utprovningen. Kontakta 
aktuell förskrivare vid behov av gemensam behovsbedömning. 

För råd vid val av produkt se Vårdhandboken - Katetrar och övrigt material samt leverantörernas 
anvisningar/webbsidor. 
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RIKTLINJE 
 HJÄLPMEDEL FÖR BLÅSA TARM 

vid urininkontinens, urinretention eller tarminkontinens 
 

 

  Till innehållsförteckning 

16 
 

 

Förskriva och beställa 

Förskrivning rekommenderas för tre månaders behov och kan förskrivas med flera uttag 
(iterering). Tänk på att vid förskrivning även inkludera slutna urinuppsamlingspåsar som finns i 
hemmet. Förskrivningen gäller högst ett år. Förskrivning och beställning görs i 
Beställningsportalen. 

Informera, instruera och träna  

 Slutna urinuppsamlingspåsar är avsedda för engångsbruk. 

 Urinuppsamlingspåse fixeras med lämplig anordning så att tyngd och drag mot 
blåsbotten undviks. 

 Information, instruktion och träning anpassas till användarens egna förutsättningar och 
ges även till närstående/kontaktperson för omvårdnadspersonalen som ska 
hantera/assistera vid användning av slutna urinuppsamlingspåsen. 

 Förskrivaren ska förvissa sig om att patienten/brukaren använder slutna 
urinuppsamlingspåsen enligt leverantörens anvisningar. 

 Informera om var man vänder sig för beställning av förskrivna slutna 
urinuppsamlingspåsar vid förändrat behov eller produktfrågor. 

 När och av vem uppföljningen av förskrivningen kommer att göras. 

Se Vårdhandboken - Egenvård och information till patienten. 

Följa upp och utvärdera 

Förskrivaren vid behandlande enhet ansvarar för att utvärdering och uppföljning av förskrivningen 
sker minst en gång per år eller tidigare vid förändrat behov.  
Förskrivaren ansvarar för att uppföljning sker tills överrapportering till annan vårdgivare gjorts 
eller behovet upphört. 
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RIKTLINJE 
 HJÄLPMEDEL FÖR BLÅSA TARM 

vid urininkontinens, urinretention eller tarminkontinens 
 

 

  Till innehållsförteckning 

17 
 

 

09 27 05 Tömbara urinuppsamlingspåsar 

Förskrivare 

Läkare  
Sjuksköterska 
Sjukgymnast/fysioterapeut 
Barnmorska   

Förskrivare utses enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:1) om användning av 
medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården.  

Förskrivningskriterier 

Vid funktionsnedsättning av urinblåsans tömningsförmåga då kateterbehandling ordineras eller 
urindroppsamlare förskrivs. 

Mål med hjälpmedlet 

Uppsamling av urinen vid tömning och sköljning av urinblåsan.  

Kostnad för inkontinenshjälpmedel  

Ingen kostnad utgår för patient/brukare.  

Risk för personskada 

Liten risk för tillbud vid användning, utgör troligen ej skada för patient/brukare 

Var uppmärksam på följande risker: 

 Urinvägsinfektion  

 Fallrisk  

 Risk för skada i urinröret om påsen fastnar och orsakar drag i katetern 

 Risk för erosion av urinrörsmynningen på grund av felaktig hantering och fixering  

Läs mer: Vårdhandboken: Kateterisering av urinblåsa – komplikationer  

Råd i förskrivningsprocessen 

Bedöma behov 

Förskrivning sker tillsammans med kateter (09 24 03) eller urindroppsamlare (09 24 09) samt 
upphängning/fästanordning (09 27 13). Kan sammankopplas med en sluten urinuppsamlingspåse 

(09 27 04) exempelvis vid användning nattetid då större uppsamlingsvolym önskas.  

Prova ut, anpassa och välja produkt 

 Beakta patientens fysiska förmåga, exempelvis handfunktion vid val av 
urinuppsamlingspåse, ventil samt fast/lös konnektor.  

 Välj storlek efter hur ofta påsen töms under dygnet.  

 Anpassa slanglängden så att urinen rinner fritt ner i påsen med vald fästanordning. 

 Patienten får välja bland de alternativ som förskrivaren bedömt vara lämpliga.  

 Det är viktigt att ta hänsyn till andra hjälpmedel som påverkar utprovningen. Kontakta 
aktuell förskrivare vid behov av gemensam behovsbedömning. 

För råd vid val av produkt se Vårdhandboken - Katetrar och övrigt material samt leverantörernas 
anvisningar/webbsidor. 
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RIKTLINJE 
 HJÄLPMEDEL FÖR BLÅSA TARM 

vid urininkontinens, urinretention eller tarminkontinens 
 

 

  Till innehållsförteckning 

18 
 

 

Förskriva och beställa 

Förskrivning rekommenderas för tre månaders behov och kan förskrivas med flera uttag 
(iterering). Tänk på att vid förskrivning även inkludera tömbara urinuppsamlingspåsar som finns i 
hemmet. Förskrivningen gäller högst ett år. Förskrivning och beställning görs i 
Beställningsportalen. 

 Informera, instruera och träna  

 Använd ren sax vid avklippning av slang med lös konnektor. 

 Tömbara urinuppsamlingspåsen är avsedd för engångsbruk. 

 Byte en gång per vecka eller oftare vid behov. 

 Urinuppsamlingspåse fixeras med lämplig anordning så att tyngd och drag mot 
blåsbotten undviks. 

 Information, instruktion och träning anpassas till användarens egna förutsättningar och 
ges även till närstående/kontaktperson för omvårdnadspersonalen som ska 
hantera/assistera vid användning av tömbara urinuppsamlingspåsar. 

 Förskrivaren ska förvissa sig om att patienten/brukaren använder tömbara 
urinuppsamlingspåsar enligt leverantörens anvisningar. 

 Informera om var man vänder sig för beställning av förskrivna tömbara 
urinuppsamlingspåsar vid förändrat behov eller produktfrågor. 

 När och av vem uppföljningen av förskrivningen kommer att göras. 

Se Vårdhandboken - Egenvård och information till patienten. 

Följa upp och utvärdera 

Förskrivaren vid behandlande enhet ansvarar för att utvärdering och uppföljning av förskrivningen 
sker minst en gång per år eller tidigare vid förändrat behov.  
Förskrivaren ansvarar för att uppföljning sker tills överrapportering till annan vårdgivare gjorts 
eller behovet upphört. 
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RIKTLINJE 
 HJÄLPMEDEL FÖR BLÅSA TARM 

vid urininkontinens, urinretention eller tarminkontinens 
 

 

  Till innehållsförteckning 

19 
 

 

09 27 09 Urinuppsamlingskärl som inte bärs på kroppen 

Förskrivare 

Läkare  
Sjuksköterska 
Sjukgymnast/fysioterapeut 
Barnmorska   

Förskrivare utses enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:1) om användning av 
medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården.  

Förskrivningskriterier  

Patienten ska utredas och behandlas enligt lokalt vårdprogram för urininkontinens och 
blåsdysfunktion. 
Förskrivning kan ske efter behovsbedömning vid ett påvisbart och varaktigt urinläckage eller 
trängningar. 

Mål med hjälpmedlet 

Uppsamling av urinen vid tömning av urinblåsan.  

Kostnad för inkontinenshjälpmedel  

Ingen kostnad utgår för patient/brukare.  

Risk för personskada 

Liten risk för tillbud vid användning, utgör troligen ej skada för patient/brukare 

Var uppmärksam på följande risker: 

 Fallrisk 

 Handhavandefel  

Råd i förskrivningsprocessen 

Bedöma behov 

 Kan förskrivas som komplement till toalettbesök. 

 Beakta patientens fysiska förmåga, exempelvis handfunktion samt omgivningsfaktorer 
vid val av urinuppsamlingskärl. 

 Välj urinuppsamlingskärl utifrån kön, volym samt behov av backventil.  

 Patienten får välja bland de alternativ som förskrivaren bedömt vara lämpliga.  

 Det är viktigt att ta hänsyn till andra hjälpmedel som kan påverka utprovningen. 
Kontakta aktuell förskrivare vid behov av gemensam behovsbedömning.  

För råd vid val av produkt, se leverantörernas anvisningar/webbsidor. 

Förskriva och beställa 

Produkter av flergångskaraktär förskrivs med ett uttag. Förskrivningen gäller högst ett år.  
Förskrivning och beställning görs i Beställningsportalen. 
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RIKTLINJE 
 HJÄLPMEDEL FÖR BLÅSA TARM 

vid urininkontinens, urinretention eller tarminkontinens 
 

 

  Till innehållsförteckning 

20 
 

 

Informera, instruera och träna  

 Information, instruktion och träning anpassas till användarens egna förutsättningar och 
ges till närstående/kontaktperson för omvårdnadspersonalen som ska hantera/assistera 
vid användning av urinuppsamlingskärlet. 

 Förskrivaren ska förvissa sig om att patienten/brukaren använder urinuppsamlingskärlet 
enligt leverantörens anvisningar. 

 Informera om var man vänder sig för beställning av förskrivna urinuppsamlingskärl, vid 
förändrat behov eller produktfrågor. 

 När och av vem uppföljningen av förskrivningen kommer att göras. 

Följa upp och utvärdera 

Förskrivaren vid behandlande enhet ansvarar för att utvärdering och uppföljning av förskrivningen 

sker enligt individuell vårdplan minst en gång per år eller tidigare vid förändrat behov. 

Förskrivaren ansvarar för att uppföljning sker tills överrapportering till annan vårdgivare gjorts 
eller behovet upphört. 
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RIKTLINJE 
 HJÄLPMEDEL FÖR BLÅSA TARM 

vid urininkontinens, urinretention eller tarminkontinens 
 

 

  Till innehållsförteckning 

21 
 

 

09 27 13 Upphängnings- och fästanordningar för urinuppsamlingspåsar 

Förskrivare 

Läkare  
Sjuksköterska 
Sjukgymnast/fysioterapeut 
Barnmorska   

Förskrivare utses enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:1) om användning av 
medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården.  

Förskrivningskriterier  

Vid funktionsnedsättning av urinblåsans tömningsförmåga då kateterbehandling ordineras eller 

urindroppsamlare förskrivs. 

Mål med hjälpmedlet 

Möjliggöra medtagande av urinuppsamlingspåse. 

Kostnad för inkontinenshjälpmedel  

Ingen kostnad utgår för patient/brukare.  

Risk för personskada 

Liten risk för tillbud vid användning, utgör troligen ej skada för patient/brukare 

Var uppmärksam på följande risker: 

 Fallrisk  

 Risk för skada i urinröret om påsen fastnar och orsakar drag i katetern 

 Risk för erosion av urinrörsmynningen p.g.a. felaktig hantering och fixering  

Läs mer: Vårdhandboken: Kateterisering av urinblåsa – komplikationer  

Råd i förskrivningsprocessen  

Bedöma behov 

Förskrivning sker vid kateterbehandling eller då urindroppsamlare förskrivs.  

Prova ut, anpassa och välja produkt 

 Beakta patientens fysiska förmåga samt olika behov under dygnet vid val av fixering,  

 Mät midjemått, benomfång enl. anvisningar för val av storlek. 

 Patienten får välja bland de alternativ som förskrivaren bedömt vara lämpliga.  

 Det är viktigt att ta hänsyn till andra hjälpmedel som kan påverka utprovningen. 
Kontakta aktuell förskrivare vid behov av gemensam behovsbedömning.  

För råd vid val av produkt, se leverantörernas anvisningar/webbsidor.  

Förskriva och beställa 

Produkterna förskrivs med ett uttag. Förskrivningen gäller högst ett år. Förskrivning och 
beställning görs i Beställningsportalen. 
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RIKTLINJE 
 HJÄLPMEDEL FÖR BLÅSA TARM 

vid urininkontinens, urinretention eller tarminkontinens 
 

 

  Till innehållsförteckning 

22 
 

 

Informera, instruera och träna  

 Används en urinuppsamlingspåse fixeras den så att tyngd och drag mot blåsbotten samt 
urinrörsmynningen undviks. Hos män bör katetern fästas upp mot magen. 

 Information, instruktion och träning anpassas till användarens egna förutsättningar och 
ges till närstående/kontaktperson för omvårdnadspersonalen som ska hantera/assistera 
vid användning av upphängnings- och fästanordningen. 

 Förskrivaren ska förvissa sig om att patienten/brukaren använder upphängnings- och 
fästanordningen enligt leverantörens anvisningar. 

 Informera om var man vänder sig för beställning av förskrivna upphängnings- och 
fästanordningar, vid förändrat behov eller produktfrågor. 

 När och av vem uppföljningen av förskrivningen kommer att göras. 

Följa upp och utvärdera 

Förskrivaren vid behandlande enhet ansvarar för att utvärdering och uppföljning av förskrivningen 
sker minst en gång per år eller tidigare vid förändrat behov.  
Förskrivaren ansvarar för att uppföljning sker tills överrapportering till annan vårdgivare gjorts 
eller behovet upphört. 

  

124



RIKTLINJE 
 HJÄLPMEDEL FÖR BLÅSA TARM 

vid urininkontinens, urinretention eller tarminkontinens 
 

 

  Till innehållsförteckning 

23 
 

 

09 30 12 Inkontinensprodukter för engångsanvändning för barn (Allt-i-
ett återförslutningsbar byxa, allt-i-ett byxa)  

Förskrivare 

Läkare 
Sjuksköterska 
Sjukgymnast/fysioterapeut 
Barnmorska 

Förskrivare utses enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:1) om användning av 
medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården.  

Förskrivning till barn kräver fördjupad kunskap. Utredning, bedömning samt uppföljning av 
barnets hjälpmedelsbehov ska göras i samråd med barnläkare/uroterapeut.  

Förskrivningskriterier  

Barnet ska utredas och erhålla behandling. Toaletträning ska uppmuntras och ingår som en viktig 
del i behandlingen. Förskrivning kan ske 

 efter behovsbedömning vid ett påvisbart och varaktigt urin- och/eller avföringsläckage. 

 till barn under fyra år med hormonell rubbning, missbildning eller tarmsjukdom  
- den mängd blöjor som överstiger normalbehovet (5 blöjor/dygn) 

 till barn fyra år och äldre som har en funktionsnedsättning eller medicinsk sjukdom  
- den mängd blöjor som täcker dygnsbehovet 

Till barn sex år och äldre med enures ses hygienunderlägg/lakansskydd som ett komplement till 
adekvata behandlingsåtgärder, exempelvis enureslarm. Blöjor rekommenderas inte under 
enuresbehandling.  

Mål med hjälpmedlet 

Att absorbera ofrivilligt urin- och/eller avföringsläckage.  

Kostnad för blöjor  

Ingen kostnad utgår för patient/brukare.  

Risk för personskada 

Liten risk för tillbud vid användning, utgör troligen ej skada för patient/brukare 

Var uppmärksam på följande risker: 

 Utebliven toaletträning vid användning av blöja 

 Trycksår  

 Hudpåverkan  

 Fallrisk vid av- och påtagning  

 Användning av blöja mot barnets vilja 
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RIKTLINJE 
 HJÄLPMEDEL FÖR BLÅSA TARM 

vid urininkontinens, urinretention eller tarminkontinens 
 

 

  Till innehållsförteckning 

24 
 

 

Råd i förskrivningsprocessen  

Bedöma behov 

Vid 2-4 års ålder förväntas barnet ha fått en ökad blåskontroll samt tarmtömning och förväntas 
vara torr dagtid. Läckagemätning utförs under 2-4 dagar och ger en vägledning vid val av 
absorptionsnivå på blöjan.  

Prova ut, anpassa och välja produkt 

 Alla skydd har spärrskikt som förhindrar genomvätning och används ett åt gången. 

 Beakta användarvikt, praktisk absorption, midja/höftmått samt läckagebarriärer vid val 
av skydd 

 Vissa skydd har våtindikator.  

 Det är viktigt att ta hänsyn till andra hjälpmedel, exempelvis madrass/dyna, som kan 
påverka utprovningen. Kontakta aktuell förskrivare vid behov av gemensam 
behovsbedömning.  

För råd vid val av produkt, se leverantörernas anvisningar/webbsidor. 

Förskriva och beställa 

Förskrivning rekommenderas för tre månaders behov och kan förskrivas med flera uttag 
(iterering). Tänk på att vid förskrivning även inkludera blöjor som finns i hemmet. Förskrivningen 
gäller högst ett år. Förskrivning och beställning görs i Beställningsportalen. 

Informera, instruera och träna  

 Information, instruktion och träning anpassas till användarens egna förutsättningar och 
ges till närstående/kontaktperson för omvårdnadspersonalen som ska hantera/assistera 
vid användning av blöjan. 

 Förskrivaren ska förvissa sig om att patienten/brukaren använder blöjan enligt 
leverantörens anvisningar. 

 Informera om var man vänder sig för beställning av förskrivna blöjor, vid förändrat 
behov eller produktfrågor. 

 När och av vem uppföljningen av förskrivningen kommer att göras. 

Följa upp och utvärdera 

Förskrivaren vid behandlande enhet ansvarar för att utvärdering och uppföljning av förskrivningen, 

vilket bör ske var tredje till sjätte månad då barnet växer och behovet förändras över tid. 

Förskrivaren ansvarar för att uppföljning sker tills överrapportering till annan vårdgivare gjorts 
eller behovet upphört. 
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RIKTLINJE 
 HJÄLPMEDEL FÖR BLÅSA TARM 

vid urininkontinens, urinretention eller tarminkontinens 
 

 

  Till innehållsförteckning 

25 
 

 

09 30 15 Tvättbara inkontinensprodukter för barn 

Förskrivare 

Läkare 
Sjuksköterska 
Sjukgymnast/fysioterapeut 
Barnmorska 

Förskrivare utses enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:1) om användning av 
medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården.  

Förskrivning till barn kräver fördjupad kunskap. Utredning, bedömning samt uppföljning av 
barnets hjälpmedelsbehov ska göras i samråd med barnläkare/uroterapeut.  

Förskrivningskriterier  

Barnet ska utredas och erhålla behandling. Toaletträning ska uppmuntras och ingår som en viktig 
del i behandlingen. Förskrivning kan ske 

 efter behovsbedömning vid ett påvisbart och varaktigt urinläckage. 

 till barn 4 år och äldre som har en funktionsnedsättning eller medicinsk sjukdom  

Mål med hjälpmedlet 

Att absorbera ofrivilligt urinläckage. 

Kostnad för inkontinenshjälpmedel  

Ingen kostnad utgår för patient/brukare.  

Risk för personskada 

Liten risk för tillbud vid användning, utgör troligen ej skada för patient/brukare 

Var uppmärksam på följande risker: 

 Hudpåverkan  

 Trycksår  

 Fallrisk vid av- och påtagning  

Råd i förskrivningsprocessen  

Bedöma behov 

Vid 2-4 års ålder förväntas barnet ha fått en ökad blåskontroll samt tarmtömning och förväntas 
vara torr dagtid. Läckagemätning utförs under 2-4 dagar och ger en vägledning om skyddets 
absorptionsnivå passar. Det räcker vanligtvis med 1-5 kroppsburna skydd per dygn. 

Prova ut, anpassa och välja produkt 

 Mät höftmått och välj en byxa som är komfortabel och välsittande mot kroppen så att 
inte läckage uppstår. 

 Byxan har spärrskikt som förhindrar genomvätning och används inte tillsammans med 
andra kroppsburna skydd.  

 Det är viktigt att ta hänsyn till andra hjälpmedel, ex rullstol, som kan påverka 
utprovningen. Kontakta aktuell förskrivare vid behov av gemensam behovsbedömning. 

För råd vid val av produkt, se leverantörernas anvisningar/webbsidor. 
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RIKTLINJE 
 HJÄLPMEDEL FÖR BLÅSA TARM 

vid urininkontinens, urinretention eller tarminkontinens 
 

 

  Till innehållsförteckning 

26 
 

 

Förskriva och beställa 

Produkter av flergångskaraktär förskrivs med ett uttag. Förskrivningen gäller högst ett år. 
Förskrivning och beställning görs i Beställningsportalen. 

Informera, instruera och träna  

 Tvättas före första användningen så att absorptionsförmågan aktiveras. 

 Vid avföringsfläckar spolas byxan av med kallt vatten snarast. 

 Information, instruktion och träning anpassas till användarens egna förutsättningar och 
ges till närstående/kontaktperson för omvårdnadspersonalen som ska hantera/assistera 
vid användning av byxan. 

 Förskrivaren ska förvissa sig om att patienten/brukaren använder byxan enligt 
leverantörens anvisningar. 

 Informera om var man vänder sig för beställning av förskrivna byxor, vid förändrat behov 
eller produktfrågor. 

 När och av vem uppföljningen av förskrivningen kommer att göras. 

Följa upp och utvärdera 

Förskrivaren vid behandlande enhet ansvarar för att utvärdering och uppföljning av förskrivningen, 

vilket bör ske var tredje till sjätte månad då barnet växer och behovet förändras över tid. 

Förskrivaren ansvarar för att uppföljning sker tills överrapportering till annan vårdgivare gjorts 
eller behovet upphört. 
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 HJÄLPMEDEL FÖR BLÅSA TARM 

vid urininkontinens, urinretention eller tarminkontinens 
 

 

  Till innehållsförteckning 

27 
 

 

09 30 18 Engångsinlägg för vuxna  
(Absorberande inkontinensskydd för fixering i underbyxa, engångs) 

Förskrivare 

Läkare  
Sjuksköterska 
Sjukgymnast/fysioterapeut 
Barnmorska   

Förskrivare utses enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:1) om användning av 
medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården.  

Förskrivningskriterier  

Patienten ska utredas och behandlas enligt lokalt vårdprogram för urininkontinens och 
blåsdysfunktion.  
Förskrivning kan ske efter behovsbedömning vid ett påvisbart och varaktigt urin- och/eller 
avföringsläckage.  

Mål med hjälpmedlet 

Att absorbera ofrivilligt urin- och/eller avföringsläckage. 

Kostnad för inkontinenshjälpmedel  

Ingen kostnad utgår för patient/brukare.  

Risk för personskada 

Viss sannolikhetsrisk för tillbud vid användning, som kan orsaka personskada 

Var uppmärksam på följande risker: 

 Utebliven toalettassistans vid användning av absorberande skydd 

 Skav, trycksår, kan orsakas av felfixerat skydd  

 Minskad effekt av trycksårsförebyggande hjälpmedel såsom antidecubitusmadrass, 
dynor vid användning av absorberande skydd. 

 Hudpåverkan – fuktskada, inkontinensassocierad dermatit (IAD)  

 Fallrisk vid av- och påtagning  

Råd i förskrivningsprocessen  

Bedöma behov 

Läckagemätning utförs under 2-4 dagar och ger en vägledning vid val av absorptionsnivå på 
inkontinenshjälpmedlet. Det räcker vanligtvis med 1-5 skydd per dygn.  
Förskrivaren bedömer även behovet av fixeringsbyxa (09 30 39).   

Prova ut, anpassa och välja produkt 

 Utgå från läckagets storlek och beakta längd, bredd, praktisk absorption samt 
läckagebarriärer och individuell passform vid val av skydd.  

 Alla skydd har spärrskikt som förhindrar genomvätning och används ett åt gången.  

 Vissa skydd har våtindikator.  

 Absorberande engångsinlägg fixeras i första hand med egen väl åtsittande underbyxa. 
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RIKTLINJE 
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vid urininkontinens, urinretention eller tarminkontinens 
 

 

  Till innehållsförteckning 

28 
 

 

 Beakta patientens fysiska förmåga samt olika behov under dygnet vid val av skydd, 
vanligtvis 1-2 olika sorter.  

 Patienten får välja bland de alternativ som förskrivaren bedömt vara lämpliga.  

 Det är viktigt att ta hänsyn till andra hjälpmedel, ex rullstol, som kan påverka 
utprovningen. Kontakta aktuell förskrivare vid behov av gemensam behovsbedömning.  

För råd vid val av produkt, se leverantörernas anvisningar/webbsidor. 

Förskriva och beställa 

Förskrivning rekommenderas för tre månaders behov och kan förskrivas med flera uttag 
(iterering). Tänk på att vid förskrivning även inkludera absorberande inkontinensskydd som finns i 
hemmet. Förskrivningen gäller högst ett år. Förskrivning och beställning görs i 
Beställningsportalen. 

Informera, instruera och träna  

 Information, instruktion och träning anpassas till användarens egna förutsättningar och 
ges till närstående/kontaktperson för omvårdnadspersonalen som ska hantera/assistera 
vid användning av absorberande inkontinensskyddet. 

 Förskrivaren ska förvissa sig om att patienten/brukaren använder absorberande 
inkontinensskyddet enligt leverantörens anvisningar. 

 Informera om var man vänder sig för beställning av förskrivna absorberande 
inkontinensskydd, vid förändrat behov eller produktfrågor. 

 När och av vem uppföljningen av förskrivningen kommer att göras. 

Följa upp och utvärdera 

Förskrivaren vid behandlande enhet ansvarar för att utvärdering och uppföljning av förskrivningen 

sker minst en gång per år eller tidigare vid förändrat behov.  

Förskrivaren ansvarar för att uppföljning sker tills överrapportering till annan vårdgivare gjorts 
eller behovet upphört. 
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RIKTLINJE 
 HJÄLPMEDEL FÖR BLÅSA TARM 

vid urininkontinens, urinretention eller tarminkontinens 
 

 

  Till innehållsförteckning 

29 
 

 

09 30 21 Inkontinensprodukter för engångsanvändning för vuxna 
(Absorberande allt-i-ett-skydd, återförslutningsbar eller bältesfixering, 
för vuxna, engångs)  

Förskrivare 

Läkare  
Sjuksköterska 
Sjukgymnast/fysioterapeut 
Barnmorska   

Förskrivare utses enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:1) om användning av 
medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården.  

Förskrivningskriterier  

Patienten ska utredas och behandlas enligt lokalt vårdprogram för urininkontinens och 
blåsdysfunktion. 
Förskrivning kan ske efter behovsbedömning vid ett påvisbart och varaktigt urin- och eller 
avföringsläckage.  

Mål med hjälpmedlet 

Att absorbera ofrivilligt urin- och/eller avföringsläckage. 

Kostnad för inkontinenshjälpmedlet 

Ingen kostnad utgår för patient/brukare.  

Risk för personskada 

Viss sannolikhetsrisk för tillbud vid användning, som kan orsaka personskada 

Var uppmärksam på följande risker: 

 Utebliven toalettassistans vid användning av absorberande skydd 

 Skav, trycksår, skjuv kan orsakas av felfixerat skydd  

 Minskad effekt av trycksårsförebyggande hjälpmedel såsom antidecubitusmadrass, 
dynor vid användning av absorberande skydd. 

 Hudpåverkan – fuktskada, inkontinensassocierad dermatit (IAD)  

 Fallrisk vid av- och påtagning  

Råd i förskrivningsprocessen  

Bedöma behov 

Läckagemätning utförs under 2-4 dagar och ger en vägledning vid val av absorptionsnivå på 
inkontinenshjälpmedlet. Det räcker vanligtvis med 1-5 skydd per dygn.  
Lämplig vid stora urin- och/eller avföringsläckage och då hjälp behövs vid byte av skydd. 
Återförslutningsbar fästyta kan anpassas till patienten/brukarens kroppsform samt gör att skyddet 
kan justeras om.  
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30 
 

 

Prova ut, anpassa och välja produkt 

 Utgå från läckagets storlek samt höftmått och välj ett skydd som är väl åtsittande mot 
kroppen så att inte läckage uppstår. Vid mått som passar två storlekar väljs den mindre 
storleken. 

 Alla skydd har spärrskikt som förhindrar genomvätning och används ett åt gången. 

 Skydden har våtindikator.  

 Beakta patientens fysiska förmåga samt olika behov under dygnet vid val av skydd, 
vanligtvis 1-2 olika sorter.  

 Patienten får välja bland de alternativ som förskrivaren bedömt vara lämpliga.  

 Det är viktigt att ta hänsyn till andra hjälpmedel, exempelvis madrass/dyna, som kan 
påverka utprovningen. Kontakta aktuell förskrivare vid behov av gemensam 
behovsbedömning.  

 Absorberande allt-i-ett skydd används utan fixeringsbyxa. 

För råd vid val av produkt, se leverantörernas anvisningar/webbsidor. 

Förskriva och beställa 

Förskrivning rekommenderas för tre månaders behov och kan förskrivas med flera uttag 
(iterering). Tänk på att vid förskrivning även inkludera absorberande allt-i-ett-skydd som finns i 
hemmet. Förskrivningen gäller högst ett år. Förskrivning och beställning görs i 
Beställningsportalen. 

Informera, instruera och träna  

 Information, instruktion och träning anpassas till användarens egna förutsättningar och 
ges till närstående/kontaktperson för omvårdnadspersonalen som ska hantera/assistera 
vid användning av absorberande allt-i-ett-skyddet. 

 Förskrivaren ska förvissa sig om att patienten/brukaren använder absorberande allt-i-
ett-skyddet enligt leverantörens anvisningar. 

 Informera om var man vänder sig för beställning av förskrivna absorberande allt-i-ett-
skydd, vid förändrat behov eller produktfrågor. 

 När och av vem uppföljningen av förskrivningen kommer att göras. 

Följa upp och utvärdera 

Förskrivaren vid behandlande enhet ansvarar för att utvärdering och uppföljning av förskrivningen 

sker minst en gång per år eller tidigare vid förändrat behov.  

Förskrivaren ansvarar för att uppföljning sker tills överrapportering till annan vårdgivare gjorts 
eller behovet upphört. 
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09 30 24 Skyddsunderkläder eller engångsunderkläder för vuxna  
(Absorberande allt-i-ett-byxor för vuxna, engångs)  

Förskrivare 

Läkare  
Sjuksköterska 
Sjukgymnast/fysioterapeut 
Barnmorska   

Förskrivare utses enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:1) om användning av 
medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården.  

Förskrivningskriterier  

Patienten ska utredas och behandlas enligt lokalt vårdprogram för urininkontinens och 
blåsdysfunktion.  
Förskrivning kan ske efter behovsbedömning vid ett påvisbart och varaktigt urin- och eller 
avföringsläckage.  

Mål med hjälpmedlet 

Att absorbera ofrivilligt urin- och/eller avföringsläckage. 

Kostnad för inkontinenshjälpmedel  

Ingen kostnad utgår för patient/brukare.  

Risk för personskada 

Viss sannolikhetsrisk för tillbud vid användning, som kan orsaka personskada 

Var uppmärksam på följande risker: 

 Utebliven toalettassistans vid användning av absorberande skydd 

 Skav, trycksår, kan orsakas av felfixerat skydd  

 Minskad effekt av trycksårsförebyggande hjälpmedel såsom antidecubitusmadrass, 
dynor vid användning av absorberande skydd. 

 Hudpåverkan – fuktskada, inkontinensassocierad dermatit (IAD)  

 Fallrisk vid av- och påtagning  

Råd i förskrivningsprocessen  

Bedöma behov 

Läckagemätning utförs under 2-4 dagar och ger en vägledning vid val av absorptionsnivå på 
inkontinenshjälpmedlet. Det räcker vanligtvis med 1-5 skydd per dygn.  

Lämplig för uppegående, självständiga och aktiva patienter med medel till stor urin- och/eller 
avföringsinkontinens.  
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Prova ut, anpassa och välja produkt 

 Utgå från läckagets storlek samt höftmått och välj ett skydd som är väl åtsittande mot 
kroppen så att inte läckage uppstår. Vid mått som passar två storlekar väljs den mindre 
storleken. 

 Alla skydd har spärrskikt som förhindrar genomvätning och används ett åt gången. 

 Skydden har våtindikator.  

 Beakta patientens fysiska förmåga samt olika behov under dygnet vid val av skydd, 
vanligtvis 1-2 olika sorter.  

 Patienten får välja bland de alternativ som förskrivaren bedömt vara lämpliga.  

 Det är viktigt att ta hänsyn till andra hjälpmedel, exempelvis madrass/dyna, som kan 
påverka utprovningen. Kontakta aktuell förskrivare vid behov av gemensam 
behovsbedömning.  

 Absorberande allt-i-ett byxor används utan fixeringsbyxa.  

För råd vid val av produkt, se leverantörernas anvisningar/webbsidor. 

Förskriva och beställa 

Förskrivning rekommenderas för tre månaders behov och kan förskrivas med flera uttag 
(iterering). Tänk på att vid förskrivning även inkludera absorberande allt-i-ett-byxor som finns i 
hemmet. Förskrivningen gäller högst ett år. Förskrivning och beställning görs i 
Beställningsportalen. 

Informera, instruera och träna  

 Information, instruktion och träning anpassas till användarens egna förutsättningar och 
ges till närstående/kontaktperson för omvårdnadspersonalen som ska hantera/assistera 
vid användning av absorberande allt-i-ett-byxorna. 

 Förskrivaren ska förvissa sig om att patienten/brukaren använder absorberande allt-i-
ett-byxorna enligt leverantörens anvisningar. 

 Informera om var man vänder sig för beställning av förskrivna absorberande allt-i-ett-
byxor, vid förändrat behov eller produktfrågor. 

 När och av vem uppföljningen av förskrivningen kommer att göras. 

Följa upp och utvärdera 

Förskrivaren vid behandlande enhet ansvarar för att utvärdering och uppföljning av förskrivningen 

sker minst en gång per år eller tidigare vid förändrat behov.  

Förskrivaren ansvarar för att uppföljning sker tills överrapportering till annan vårdgivare gjorts 
eller behovet upphört. 

  

134

https://authentication.onemed.com/Account/Login?ReturnUrl=http%3a%2f%2fguide.onemed.com%2fStart


RIKTLINJE 
 HJÄLPMEDEL FÖR BLÅSA TARM 

vid urininkontinens, urinretention eller tarminkontinens 
 

 

  Till innehållsförteckning 

33 
 

 

09 30 27 Absorberande inkontinensskydd för engångsanvändning 
utformade för män  

Förskrivare 

Läkare  
Sjuksköterska 
Sjukgymnast/fysioterapeut 
Barnmorska   

Förskrivare utses enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:1) om användning av 
medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården.  

Förskrivningskriterier  

Patienten ska utredas och behandlas enligt lokalt vårdprogram för urininkontinens och 
blåsdysfunktion.  
Förskrivning kan ske efter behovsbedömning vid ett påvisbart och varaktigt urin- och/eller 
avföringsläckage  

Mål med hjälpmedlet 

Att absorbera ofrivilligt urin- och/eller avföringsläckage. 

Kostnad för inkontinenshjälpmedel  

Ingen kostnad utgår för patient/brukare.  

Risk för personskada 

Viss sannolikhetsrisk för tillbud vid användning, som kan orsaka personskada 

Var uppmärksam på följande risker: 

 Utebliven toalettassistans vid användning av absorberande skydd 

 Skav, trycksår, kan orsakas av felfixerat skydd  

 Minskad effekt av trycksårsförebyggande hjälpmedel såsom antidecubitusmadrass, 
dynor vid användning av absorberande skydd. 

 Hudpåverkan – fuktskada, inkontinensassocierad dermatit (IAD)  

 Fallrisk vid av- och påtagning  

Råd i förskrivningsprocessen  

Bedöma behov 

Läckagemätning utförs under 2-4 dagar och ger en vägledning vid val av absorptionsnivå på 
inkontinenshjälpmedlet. Det räcker vanligtvis med 1-5 skydd per dygn. Förskrivaren bedömer även 
behovet av fixeringsbyxa (09 30 39).  
  

135

http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2008-1
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2008-1


RIKTLINJE 
 HJÄLPMEDEL FÖR BLÅSA TARM 

vid urininkontinens, urinretention eller tarminkontinens 
 

 

  Till innehållsförteckning 

34 
 

 

Prova ut, anpassa och välja produkt 

 Utgå från läckagets storlek och beakta längd, bredd, praktisk absorption samt 
läckagebarriärer och individuell passform vid val av skydd.  

 Inkontinenshjälpmedel för män avsett för medelstor till stort läckage är speciellt 
anpassat för den manliga anatomin och har extra stor absorberande yta framtill. 

 Alla skydd har spärrskikt som förhindrar genomvätning och används ett åt gången.  

 Vissa skydd har våtindikator.  

 Absorberande engångsinlägg fixeras i första hand med egen väl åtsittande underbyxa. 

 Beakta patientens fysiska förmåga samt olika behov under dygnet vid val av skydd, 
vanligtvis 1-2 olika sorter.  

 Patienten får välja bland de alternativ som förskrivaren bedömt vara lämpliga.  

 Det är viktigt att ta hänsyn till andra hjälpmedel, exempelvis madrass/dyna som kan 
påverka utprovningen. Kontakta aktuell förskrivare vid behov av gemensam 
behovsbedömning.  

 Triangelformade inkontinenshjälpmedel, avsedda för urinläckage, kan även användas vid 
avföringsläckage. Skyddet placeras med den breda delen bak. 

För råd vid val av produkt, se leverantörernas anvisningar/webbsidor.  

Förskriva och beställa 

Förskrivning rekommenderas för tre månaders behov och kan förskrivas med flera uttag 
(iterering). Tänk på att vid förskrivning även inkludera absorberande inkontinensskydd som finns i 
hemmet. Förskrivningen gäller högst ett år. Förskrivning och beställning görs i 
Beställningsportalen. 

Informera, instruera och träna  

 Information, instruktion och träning anpassas till användarens egna förutsättningar och 
ges till närstående/kontaktperson för omvårdnadspersonalen som ska hantera/assistera 
vid användning av absorberande inkontinensskyddet. 

 Förskrivaren ska förvissa sig om att patienten/brukaren använder absorberande 
inkontinensskyddet enligt leverantörens anvisningar. 

 Informera om var man vänder sig för beställning av förskrivna absorberande 
inkontinensskydd, vid förändrat behov eller produktfrågor. 

 När och av vem uppföljningen av förskrivningen kommer att göras. 

Följa upp och utvärdera 

Förskrivaren vid behandlande enhet ansvarar för att utvärdering och uppföljning av förskrivningen 

sker minst en gång per år eller tidigare vid förändrat behov.  

Förskrivaren ansvarar för att uppföljning sker tills överrapportering till annan vårdgivare gjorts 
eller behovet upphört. 
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09 30 36 Tvättbara inkontinensbyxor för vuxna  

Förskrivare 

Läkare  
Sjuksköterska 
Sjukgymnast/fysioterapeut 
Barnmorska   

Förskrivare utses enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:1) om användning av 
medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården.  

Förskrivningskriterier  

Patienten ska utredas och behandlas enligt lokalt vårdprogram för urininkontinens och 
blåsdysfunktion.  
Förskrivning kan ske efter behovsbedömning vid ett påvisbart och varaktigt urinläckage.  

Mål med hjälpmedlet 

Att absorbera ofrivilligt urinläckage. 

Kostnad för inkontinenshjälpmedel  

Ingen kostnad utgår för patient/brukare.  

Risk för personskada 

Liten risk för tillbud vid användning, utgör troligen ej skada för patient/brukare 

Var uppmärksam på följande risker: 

 Utebliven toalettassistans vid användning av absorberande skydd 

 Skav, trycksår, kan orsakas av felfixerat skydd  

 Minskad effekt av trycksårsförebyggande hjälpmedel såsom antidecubitusmadrass, 
dynor vid användning av absorberande skydd. 

 Hudpåverkan – fuktskada, inkontinensassocierad dermatit (IAD)  

 Fallrisk vid av- och påtagning  

Råd i förskrivningsprocessen  

Bedöma behov 

Läckagemätning utförs under 2-4 dagar och ger en vägledning om skyddets absorptionsnivå 
passar. Det räcker vanligtvis med 1-5 kroppsburna skydd per dygn. Lämplig för fysiskt aktiva 
patienter. 
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Prova ut, anpassa och välja produkt 

 Utgå från läckagets storlek och beakta längd, bredd, praktisk absorption samt 
läckagebarriärer och individuell passform vid val av skydd. Vid mått som passar två 
storlekar väljs den mindre storleken. 

 Byxan har spärrskikt som förhindrar genomvätning och används inte tillsammans med 
andra kroppsburna skydd.  

 Det är viktigt att ta hänsyn till andra hjälpmedel, exempelvis madrass/dyna, som kan 
påverka utprovningen. Kontakta aktuell förskrivare vid behov av gemensam 
behovsbedömning. 

För råd vid val av produkt, se leverantörernas anvisningar/webbsidor. 

Förskriva och beställa 

Produkter av flergångskaraktär förskrivs med ett uttag. Förskrivningen gäller högst ett år. 
Förskrivning och beställning görs i Beställningsportalen. 

Informera, instruera och träna  

 Tvättas före första användningen så att absorptionsförmågan aktiveras. 

 Vid avföringsfläckar spolas byxan av med kallt vatten snarast. 

 Information, instruktion och träning anpassas till användarens egna förutsättningar och 
ges till närstående/kontaktperson för omvårdnadspersonalen som ska hantera/assistera 
vid användning av absorberande tvättbara inkontinensskyddet. 

 Förskrivaren ska förvissa sig om att patienten/brukaren använder absorberande 
tvättbara inkontinensskyddet. enligt leverantörens anvisningar. 

 Informera om var man vänder sig för beställning av förskrivna absorberande tvättbara 
inkontinensskyddet., vid förändrat behov eller produktfrågor. 

 När och av vem uppföljningen av förskrivningen kommer att göras. 

Följa upp och utvärdera 

Förskrivaren vid behandlande enhet ansvarar för att utvärdering och uppföljning av förskrivningen 

sker minst en gång per år eller tidigare vid förändrat behov.  

Förskrivaren ansvarar för att uppföljning sker tills överrapportering till annan vårdgivare gjorts 
eller behovet upphört. 
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RIKTLINJE 
 HJÄLPMEDEL FÖR BLÅSA TARM 

vid urininkontinens, urinretention eller tarminkontinens 
 

 

  Till innehållsförteckning 

37 
 

 

09 30 39 Hjälpmedel för att fixera kroppsburna produkter som 
absorberar urin och avföring (fixeringsbyxa) 

Förskrivare 

Läkare 
Sjuksköterska 
Sjukgymnast/fysioterapeut 
Barnmorska 

Förskrivare utses enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:1) om användning av 
medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården.  

Förskrivning till barn kräver fördjupad kunskap. Utredning, bedömning samt uppföljning av 
barnets hjälpmedelsbehov ska göras i samråd med barnläkare/uroterapeut.  

Förskrivningskriterier  

Patienten ska utredas och behandlas enligt lokalt  vårdprogram för urininkontinens och 
blåsdysfunktion. Barn ska utredas och erhålla behandling.  
Förskrivning kan ske 

 efter behovsbedömning vid ett påvisbart och varaktigt urin- och/eller avföringsläckage  

 tillsammans med skydd utan fixering (09 30 18, 09 30 27) 

 till barn 4 år och äldre som har en funktionsnedsättning eller medicinsk sjukdom  

Mål med hjälpmedlet 

Att fixera det kroppsburna inkontinenshjälpmedlet så att patienten känner sig trygg med att inget 
läckage sker. 

Kostnad för inkontinenshjälpmedel  

Ingen kostnad utgår för patient/brukare.  

Risk för personskada 

Liten risk för tillbud vid användning, utgör troligen ej skada för patient/brukare 

Var uppmärksam på följande risker: 

 Trycksår kan orsakas av skav i ljumskarna, från sömmar m.m.  

 Hudpåverkan  

 Fallrisk vid av- och påtagning  
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RIKTLINJE 
 HJÄLPMEDEL FÖR BLÅSA TARM 

vid urininkontinens, urinretention eller tarminkontinens 
 

 

  Till innehållsförteckning 

38 
 

 

Råd i förskrivningsprocessen 

Bedöma behov 

 Absorberande skydd med fästremsa fixeras med egen väl åtsittande underbyxa. 

 Absorberande skydd utan fixering fixeras i första hand med egen underbyxa, vid behov 
förskrivs fixeringsbyxa.  

Prova ut, anpassa och välja produkt 

 Genom att använda måttband och utgå från leverantörens måttanvisningar för 
midja/höft/benomfång väljs rätt storlek på fixeringsbyxan, som ska vara väl åtsittande 
för att hålla skyddet fixerat även i vått tillstånd.  

 Vid mått som passar två storlekar väljs den mindre storleken. 

 Det är viktigt att ta hänsyn till andra hjälpmedel, exempelvis madrass/dyna, som kan 
påverka utprovningen. Kontakta aktuell förskrivare vid behov av gemensam 
behovsbedömning.  

För råd vid val av produkt, se leverantörernas anvisningar/webbsidor. 

Förskriva och beställa 

Produkter av flergångskaraktär förskrivs med ett uttag. Förskrivningen gäller högst ett år. 
Förskrivning och beställning görs i Beställningsportalen. 

Informera, instruera och träna  

 Information, instruktion och träning anpassas till patienten/brukarens egna 
förutsättningar och ges till närstående/kontaktperson för omvårdnadspersonalen som 
ska hantera/assistera vid användning av fixeringsbyxan.  

 Förskrivaren ska förvissa sig om att patienten/brukaren använder fixeringsbyxan enligt 
leverantörens anvisningar. 

 Informera om var man vänder sig för beställning av förskrivna fixeringsbyxor, vid 
förändrat behov eller produktfrågor. 

 När och av vem uppföljningen av förskrivningen kommer att göras. 

Följa upp och utvärdera 

Förskrivaren vid behandlande enhet ansvarar för att utvärdering och uppföljning av förskrivningen 

sker minst en gång per år eller tidigare vid förändrat behov.  

Vid förskrivning till barn bör uppföljning ske var tredje till sjätte månad då barnet växer och 

behovet förändras över tid. 

Förskrivaren ansvarar för att uppföljning sker tills överrapportering till annan vårdgivare gjorts 
eller behovet upphört. 
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RIKTLINJE 
 HJÄLPMEDEL FÖR BLÅSA TARM 

vid urininkontinens, urinretention eller tarminkontinens 
 

 

  Till innehållsförteckning 

39 
 

 

09 30 42 Icke kroppsburna engångsprodukter för att absorbera urin och 
avföring (engångs hygienunderlägg/ lakansskydd) 

Förskrivare 

Läkare 
Sjuksköterska 
Sjukgymnast/fysioterapeut 
Barnmorska 

Förskrivare utses enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:1) om användning av 
medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården.  

Förskrivning till barn kräver fördjupad kunskap.  

Förskrivningskriterier  

Patienten ska utredas och behandlas enligt lokalt vårdprogram för urininkontinens och 
blåsdysfunktion. Barn ska utredas och erhålla behandling.  
Förskrivning kan ske 

 efter behovsbedömning vid ett påvisbart och varaktigt urin- och/eller avföringsläckage  

 till barn sex år och äldre som har en funktionsnedsättning eller medicinsk sjukdom  

 till barn sex år och äldre i avvaktan på utredning/ under behandling för enures (som 
komplement till exempelvis enureslarm) 

Kontraindikationer 

Trycksårsbehandling (exempelvis antidecubitusmadrass, rullstolsdynor).  
 

Mål med hjälpmedlet 

Att absorbera ofrivilligt urin- och/eller avföringsläckage.  

Kostnad för inkontinenshjälpmedlet 

Ingen kostnad utgår för patient/brukare.  

Risk för personskada 

Liten risk för tillbud vid användning, utgör troligen ej skada för patient/brukare 

Var uppmärksam på följande risker: 

 Minskad effekt av trycksårsförebyggande hjälpmedel såsom antidecubitusmadrass, 
dynor vid användning av absorberande skydd  

 Skav, trycksår, skjuv kan orsakas av skydd som veckar sig  

 Hudpåverkan – fuktskada, inkontinensassocierad dermatit (IAD)  
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RIKTLINJE 
 HJÄLPMEDEL FÖR BLÅSA TARM 

vid urininkontinens, urinretention eller tarminkontinens 
 

 

  Till innehållsförteckning 

40 
 

 

Råd i förskrivningsprocessen   

Bedöma behov 

 Förskrivs som komplement till kroppsburna absorberande skydd vid svår 
inkontinensproblematik (exempelvis diarréer), eller till barn som läckageskydd vid 
enuresbehandling.  

 Ett rätt fixerat kroppsburet skydd bör täcka behovet så att hygienunderlägg inte behövs. 

Prova ut, anpassa och välja produkt 

 Inkontinenshjälpmedlet har spärrskikt som förhindrar genomvätning och används ett åt 
gången. 

 Det är viktigt att ta hänsyn till andra hjälpmedel, exempelvis madrass/dyna, som kan 
påverka utprovningen. Kontakta aktuell förskrivare vid behov av gemensam 
behovsbedömning samt teamsamverkan vid uppföljning.   

För råd vid val av produkt, se leverantörernas anvisningar/webbsidor. 

Förskriva och beställa 

Förskrivning rekommenderas för tre månaders behov och kan förskrivas med flera uttag 
(iterering). Tänk på att vid förskrivning även inkludera icke kroppsburna absorberande 
engångsskydd som finns i hemmet. Förskrivningen gäller högst ett år. Förskrivning och beställning 
görs i Beställningsportalen. 

Informera, instruera och träna  

 Hygienunderlägg/lakansskydd är inte avsett att användas som lyfthjälpmedel. 

 Information, instruktion och träning anpassas till användarens egna förutsättningar och 
ges till närstående/kontaktperson för omvårdnadspersonalen som ska hantera/assistera 
vid användning av icke kroppsburna absorberande engångsskydd. 

 Förskrivaren ska förvissa sig om att patienten/brukaren använder icke kroppsburna 
absorberande engångsskydd enligt leverantörens anvisningar. 

 Informera om var man vänder sig för beställning av förskrivna icke kroppsburna 
absorberande engångsskydd, vid förändrat behov eller produktfrågor. 

 När och av vem uppföljningen av förskrivningen kommer att göras. 

Följa upp och utvärdera 

Förskrivaren vid behandlande enhet ansvarar för att utvärdering och uppföljning av förskrivningen 
sker minst en gång per år eller tidigare vid förändrat behov.  
Förskrivaren ansvarar för att uppföljning sker tills överrapportering till annan vårdgivare gjorts 
eller behovet upphört. 
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RIKTLINJE 
 HJÄLPMEDEL FÖR BLÅSA TARM 

vid urininkontinens, urinretention eller tarminkontinens 
 

 

  Till innehållsförteckning 

41 
 

 

09 30 45 Icke kroppsburna tvättbara produkter för att absorbera urin och 
avföring (flergångs hygienunderlägg/lakansskydd/madrasskydd) 

Förskrivare 

Läkare 
Sjuksköterska 
Sjukgymnast/fysioterapeut 
Barnmorska 

Förskrivare utses enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:1) om användning av 
medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården.  

Förskrivning till barn kräver fördjupad kunskap.  

Förskrivningskriterier 

Patienten ska utredas och behandlas enligt lokalt vårdprogram för urininkontinens och 
blåsdysfunktion. Barn ska utredas och erhålla behandling.  
Förskrivning kan ske 

 efter behovsbedömning vid ett påvisbart och varaktigt urin- och/eller avföringsläckage  

 till barn sex år och äldre som har en funktionsnedsättning eller medicinsk sjukdom  

 till barn sex år och äldre i avvaktan på utredning/ under behandling för enures  
(som komplement till exempelvis enureslarm) 

Kontraindikationer 

Trycksårsbehandling (exempelvis antidecubitusmadrass, rullstolsdynor).  

Mål med hjälpmedlet 

Att absorbera ofrivilligt urin- och/eller avföringsläckage.  

Kostnad för inkontinenshjälpmedlet 

Ingen kostnad utgår för patient/brukare.  

Risk för personskada 

Liten risk för tillbud vid användning, utgör troligen ej skada för patient/brukare 

Var uppmärksam på följande risker: 

 Minskad effekt av trycksårsförebyggande hjälpmedel såsom antidecubitusmadrass, 
dynor vid användning av absorberande skydd  

 Skav, trycksår, skjuv kan orsakas av skydd som veckar sig  

 Hudpåverkan – fuktskada, inkontinensassocierad dermatit (IAD)  
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RIKTLINJE 
 HJÄLPMEDEL FÖR BLÅSA TARM 

vid urininkontinens, urinretention eller tarminkontinens 
 

 

  Till innehållsförteckning 

42 
 

 

Råd i förskrivningsprocessen  

Bedöma behov  

 Förskrivs som komplement till kroppsburna absorberande skydd vid svår 
inkontinensproblematik (exempelvis diarréer), eller till barn som läckageskydd vid 
enuresbehandling.  

 Ett rätt fixerat kroppsburet skydd bör täcka behovet så att tvättbara 
hygienunderlägg/lakansskydd/madrasskydd inte behövs.  

 Vanligtvis räcker 3 till 6 stycken flergångs lakansskydd och/eller 1 till 2 madrasskydd. 

Prova ut, anpassa och välja produkt 

 Inkontinenshjälpmedlet har spärrskikt som förhindrar genomvätning och används ett åt 
gången.  

 Det är viktigt att ta hänsyn till andra hjälpmedel, exempelvis madrass/dyna, som kan 
påverka utprovningen. Kontakta aktuell förskrivare vid behov av gemensam 
behovsbedömning samt teamsamverkan vid uppföljning.  

För råd vid val av produkt, se leverantörernas anvisningar/webbsidor. 

Förskriva och beställa 

Produkter av flergångskaraktär förskrivs med ett uttag. Förskrivningen gäller högst ett år. 
Förskrivning och beställning görs i Beställningsportalen. 

Informera, instruera och träna  

 Tvättas före första användningen så att absorptionsförmågan aktiveras (ej 
madrasskydd).  

 Vid avföring- och/eller blodfläckar spolas flergångsskyddet av med kallt vatten snarast. 

 Hygienunderlägg/lakansskydd är inte avsett att användas som lyfthjälpmedel. 

 Information, instruktion och träning anpassas till användarens egna förutsättningar och 
ges till närstående/kontaktperson för omvårdnadspersonalen som ska hantera/assistera 
vid användning av icke kroppsburna absorberande flergångsskydd. 

 Förskrivaren ska förvissa sig om att patienten/brukaren använder icke kroppsburna 
absorberande engångsskydd enligt leverantörens anvisningar. 

 Informera om var man vänder sig för beställning av förskrivna icke kroppsburna 
absorberande engångsskydd, vid förändrat behov eller produktfrågor. 

 När och av vem uppföljningen av förskrivningen kommer att göras. 

Följa upp och utvärdera 

Förskrivaren vid behandlande enhet ansvarar för att utvärdering och uppföljning av förskrivningen 

sker minst en gång per år eller tidigare vid förändrat behov.  

Förskrivaren ansvarar för att uppföljning sker tills överrapportering till annan vårdgivare gjorts 
eller behovet upphört. 
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PROTOKOLLSUTDRAG 
Hjälpmedelsnämnden Dalarna 

 

Hjälpmedel Dalarna Sammanträde 2019-03-21   Sida 1 (1) 
      
      

 
 

 

   

Utdrag exp 2019-03-25 till 1. Akten 
2. Länets kommuner och 
Region Dalarna 
3. Verksamhetschef Linus 
Nielsen 

Vid protokollet : 

Kristina Lundberg 

Bestyrkes i tjänsten  

Kristina Lundberg 

 
 

Beslutsärenden 

§ 20 Prisförändring Hjälpmedel Dalarna 

Diarienummer RD19/01304 
 

Anita Nordström anmäler jäv och deltar inte i information och beslut i ärendet. 

Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut 

1. Godkänna föreslagna prisförändringar. Åtgärderna kopplade till 
hyressortimentet (B) genomförs endast om en hyreshöjning blir 
aktuell efter slutförd lokalförändringsprocess. 

Sammanfattning av ärendet 

De senaste 25 årens utveckling av hjälpmedelsverksamheten visar på en 
kontinuerlig ökning av efterfrågan på och behov av hjälpmedel i Dalarna. I 
takt med att efterfrågan och behoven av hjälpmedel (samt tjänster) har ökat 
har givetvis verksamheten anpassat sig därefter. Idag upplevs en brytpunkt 
då dagens lokaler och de arbetssätt som till stor del följer med dem inte 
lever upp till rådande förväntningar och krav. För att utveckla lokaler och 
arbetssätt i den mån som bedöms föreslås tre prisförändringar som skulle 
träda i kraft 2020-01-01. 

 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) DHC:s prismodell 

c) Power Point - Prisförändring 

d) Beräkningsunderlag retursortiment Vuxen 
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BESLUTSUNDERLAG 
Hjälpmedelsnämnden Dalarna 

 

Hjälpmedel Dalarna Datum 2019-03-21  Sida 1 (9) 
Ledning och stab LDH    Dnr RD19/01304 
    Uppdnr 2287 

 

 
Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare  

Box 948 Skomakargatan 20 0243-49 78 50 Nielsen Linus 0243-49 78 46 
781 29  Borlänge Borlänge LdHjalpmedel@LtDalarna.se Verksamhetschef  
  http://www.ltdalarna.se/ldh linus.nielsen@ltdalarna.se 
  Org.nr: 232100-0180 

 

 

  
  
  
  
  

Prisförändring Hjälpmedel Dalarna 

Ordförandens förslag

1. Godkänna föreslagna prisförändringar. Åtgärderna kopplade till 
hyressortimentet (B) genomförs endast om en hyreshöjning blir aktuell 
efter slutförd lokalförändringsprocess. 

 

Sammanfattning  

De senaste 25 årens utveckling av hjälpmedelsverksamheten visar på en 
kontinuerlig ökning av efterfrågan på och behov av hjälpmedel i Dalarna. I 
takt med att efterfrågan och behoven av hjälpmedel (samt tjänster) har ökat 
har givetvis verksamheten anpassat sig därefter. Idag upplevs en brytpunkt 
då dagens lokaler och de arbetssätt som till stor del följer med dem inte 
lever upp till rådande förväntningar och krav. För att utveckla lokaler och 
arbetssätt i den mån som bedöms föreslås tre prisförändringar som skulle 
träda i kraft 2020-01-01. 

Förkortningar i dokumentet: 

MO – Materialomkostnader 

FO – Försäljningsomkostnader 

SP – Serviceprocent  

 

A) Retursortiment 

Höja FO på rollatorer till 7,5% (från 5%) 

Höja MO på rollatorer till 12,5% (från 10%) 

Sänka rabatten på rollatorer till 15% (från 25%) 

 

B) Hyressortiment  

Höja MO på samtliga hyreshjälpmedel till 3,6% (från 3,5%) 

Höja maxbeloppet per år på MO för alla hyreshjälpmedel med 50kr (från 
750kr till 800kr) 
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Landstinget Dalarna BESLUTSUNDERLAG 
 Hjälpmedelsnämnden Dalarna 
 

Hjälpmedel Dalarna Datum Dnr Sida 

2 (9) 2019-03-21 RD19/01304 
 

 

 
Höja maxbeloppet per år på FO för alla hyreshjälpmedel med 50kr (från 
750kr till 800kr) 

C) Hyressortiment KLOK o PMB 

Höja FO på hyreshjälpmedel inom avdelningarna KLOK o PMB till 4,8% 
(från 4,7%) 

 

Prisförändring B) Hyreshjälpmedel genomförs endast under förutsättning att 
en hyreshöjning blir aktuell efter slutförd lokalförändringsprocess.  

Förslaget beräknas generera 1,5milj kr mer i intäkter på årsbasis.  

Hjälpmedel Dalarnas ambition är att genom effektivisering och 
lokaloptimering minska kostnaderna med mer än vad efterfrågad 
prisförändring genererar i intäkt. 

 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) DHCs prismodell 

c) Power Point – Prisförändring 

d) Beräkningsunderlag retursortiment Vuxen 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

På Hjälpmedelscentralen hanteras hjälpmedel i alla skeenden från 
leverantör till kund (lagerhållning, montering, anpassning, utprovning, 
rekonditionering). Hjälpmedelscentralen hanterar hjälpmedel och tjänster för 
rörelse-, kommunikation/kognition- och medicinska behandlingshjälpmedel. 
Som stöd finns en avdelning för teknisk service, en för logistik och en 
kundservice för bland annat administrering av order och felanmälan. 
Dalarnas Hjälpmedelscenter har också ett samordningsansvar för 
kontinensområdet i länet. Förvaltningen har ca 90 anställda inom 14 olika 
yrkeskategorier. Hjälpmedelscentralen levererar ut ca 150 000 artiklar per 
år, utför ca 1400 utprovningar, 6700 avhjälpande underhåll och ett 30-tal 
utbildningar per år samt lägger ner ca 2000 timmar i upphandlingsarbete. 
Kundservice tar emot ca 24 000 telefonsamtal. 
 
De fyra senaste åren har DHC haft en volymökning med 14,6 % på 
hjälpmedelssortimentet och bedömer att trenden kommer att kvarstå.  
 
Ökade flöden, digitalisering, de demografiska förutsättningarna, kortare 
vårdtider, mer avancerad sjukvård som utförs i hemmen och den nu 
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Hjälpmedel Dalarna Datum Dnr Sida 

3 (9) 2019-03-21 RD19/01304 
 

 

 
rådande samhällsprocessen ställer krav på utveckling av arbetssätt och 
metoder samt optimering av lokalerna. 
 

De senaste 25 årens utveckling av hjälpmedelsverksamheten visar på en 
stadig ökning av behov av hjälpmedel i Dalarna. I takt med att efterfrågan 
och behoven av hjälpmedel (samt tjänster) har ökat har givetvis 
verksamheten anpassat sig därefter. Idag upplevs en brytpunkt då dagens 
lokaler och de arbetssätt som till stor del följer med dem inte lever upp till 
dagens förväntningar och krav. Verksamheten skickade in en VBL 
(verksamhetsbeskrivning för lokalförändring) till beredningsgruppen för 
lokalförändringsfrågor i september 2018. 

Under hösten 2018 pekade också flera indicier på att inomhusmiljön inte var 
bra - analys inleddes tillsammans med fastighetsägaren och 
Regionfastigheter (då Landstingsfastigheter).  

Detta resulterade i att en förstudie initierades, med syfte att utveckla 
lokalerna. Det primära har varit att förändra lokaler och arbetssätt (inte att 
bygga ut o behålla arbetssätt). Strategiska utgångspunkter har varit att vara 
kvar i fastigheten samt att sträva efter - automatiserade arbetssätt med 
digitalt stöd. 

Grundprincipen för all försäljning och uthyrning är att självkostnadspris ska 
gälla. Det årliga resultat som uppstår hos Dalarnas Hjälpmedelscenter och 
som avser Hjälpmedelsnämnden ska efter beslut i Hjälpmedelsnämnden 
fördelas mellan respektive kommun och landstinget i proportion till 
nyttjandet av Dalarnas Hjälpmedelscenter. I detta avseende räknas totalt 
fakturerat belopp som bas för beräkning av respektive parts andel. 

Om återbetalning/efterdebitering sker ska orsaken till detta analyseras och i 
möjligaste mån leda till justeringar i nästkommande års prissättning. 
Eftersom grunden för prissättningen utgörs av självkostnad skall 
prissättningen varje år utformas utifrån att intäkter och kostnader 
balanseras. Inför varje nytt år kan priserna uppräknas utifrån Sveriges 
Kommuner och Landstings index ”Prisindex med kvalitetsjusterade löner för 
landsting” (LPIK). LPIK tas fram genom att priset för löner, material och 
tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris. Förändringen 
av index under 12-månadersperioden oktober t o m september närmast före 
det nya året ska användas som uppräkningsfaktor. 

Patientperspektiv 

Dalarnas har en hög andel äldre invånare och de kommer fortsätta öka i 
antal framöver. Andelen äldre har en tydlig koppling till antalet hjälpmedel 
som används ute i länet. Det är bland annat utifrån den demografiska 
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förutsättningen som verksamheten prognostiserar en ökad efterfrågan på 
hjälpmedel och/eller kunskapen kring den framöver. 

Lokalförändringen möjliggör ökad leveranssäkerhet, kvalité i form av 
minskade felmarginaler samt möjlighet att utveckla fler servicetjänster (det 
finns en efterfrågan på att DHC ska kunna ta på sig mer uppdrag kopplade 
till hjälpmedelsbehovet i länet). Ökad förmåga att bedöma och realisera 
innovationer.  

Vård i hemmet och snabbare utskrivning från klinik ställer krav på att 
verksamheten kan möta upp med nytänk och nya arbetssätt gällande 
lagerhållning, transport och servicetjänster. 

 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser 

Förslag till prisförändring 

Retursortiment 

• Skapa två prisgrupper under retursortiment (retur vuxen och rollator 
vuxen)  

• Höja FO på rollatorer till 7,5% (från 5%), MO till 12,5% (från 10%) och 
sänka rabatten till 15% (från 25%) – åtgärden beräknas generera ca 880 
000kr mer i intäkter på årsbasis 

Idag finns en felprissättning utifrån på vad rollatorerna genererar i MO- och 
FO-kostnader, siffrorna bedöms dock högre på grund av att en leverantör 
haft ett produktionsfel vilket resulterat i att ett stort antal rollatorer har eller 
ska bytas ut.  

20170518 beslutade Hjälpmedelsnämnden att ändra prissättningen på 
retursortimentet (§26 Borttagande av återbetalning för retursortiment 
Diarienummer LD17/01965), med syfte att förenkla den administrativa 
hanteringen, men ändå behålla samma kostnadsnivå, denna förändring har 
nu följts upp och genererar ett förslag till förändring i prissättningen av 
rollatorer. Under 2018 beräknades kostnaderna för rollatorhanteringen 
överstiga förvaltningens intäkter med 2 milj kronor. Se bilaga d) 
Beräkningsunderlag retursortiment Vuxen. 
 

Hyressortiment 

• Höjt tak MO o FO med 50kr till 800kr/år per år – beräknas generera ca 300 
000kr mer på årsbasis  
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Dalarna har idag inte självkostnadspris på de hjälpmedel som kostar mer än 
ca 13 000kr i inköpspris. Intäkten ska täcka ökade lokalkostnader till följd av 
utveckling av lager- och verkstadslokaler.  

• Höja MO till 3,6% (från 3,5%) – beräknas generera ca 200 000kr per år 

Intäkten ska täcka ökade lokalkostnader till följd av utveckling av lager- och 
verkstadslokaler. 

• Höja FO på KLOK o PMB till 4,8% (från 4,7%) – beräknas generera ca 42 
000kr per år  

Avdelningarna KLOK och PMB möter digitaliseringen först och får nya 
kostnader kopplade till det samtidigt som befintliga kostnader finns kvar. 

 

Prognos per kund 
(Observera att beräkningarna är gjorda på 2018 års volymer, volym- och 
inköpsprisförändringar kommer att påverka det faktiska utfallet). 
 
Procent av totalt fakturerat belopp 2018. Region 42,35% /Kommun 57,65%.  
En kostnadshöjning på 1,5milj kr skulle ge en ungefärlig fördelning på:  
 
Region Dalarna  635 250kr  
Dalarnas kommuner  864 750kr 
 
Region Dalarna: 
Primärvård    5,76% 36 590 
Privata VC    1,35% 8580 
Specvård exl hab o sömnlab 40,53% 257 470 
HAB     40,19% 255 300 (troligtvis något högre, till 
följd av att det inom habiliteringen finns flera patienter med stora 
hjälpmedelsbehov) 
Sömnlab    12,16% 44 400 (troligtvis något lägre, till 
följd av att de inte förskriver något retursortiment) 
  

150



Landstinget Dalarna BESLUTSUNDERLAG 
 Hjälpmedelsnämnden Dalarna 
 

Hjälpmedel Dalarna Datum Dnr Sida 

6 (9) 2019-03-21 RD19/01304 
 

 

 

Kommun Antal invånare Procent 
Fördelning 
prishöjning 

                     

Avesta 23 335 8,08% 69 900 

Borlänge 52 328 18,11% 156 600 

Falun 59 055 20,44% 176 755 

Gagnef 10 244 3,55% 30 700 

Hedemora 15 478 5,36% 46 350 

Leksand 15 760 5,46% 47 215 

Ludvika 26 948 9,33% 80 680 

Malung-Sälen 10 073 3,49% 30 180 

Mora 21 204 7,34% 63 470 

Orsa 6 897 2,39% 20 670 

Rättvik 10 900 3,77% 32 600 

Smedjebacken 10 928 3,78% 32 690 

Säter 11 830 4,10% 35 460 

Vansbro 6 783 2,35% 20 320 

Älvdalen 7 120 2,46% 21 275 

Hela länet: 288 883 100% 864 750 

    
Anm. Beräkning per invånare  2018-09-30 
 
 

Ekonomiska konsekvenser – delfinansiering av hyreshöjning som 
ombyggnad medför. 

- Viss finansiering finns i ”sparat” från tidigare års överskott (på 
balanskonto) i enlighet med Hjälpmedelsnämndens avtal. Detta kapital 
föreslås Hjälpmedelsnämnden använda för att hantera delar av 
kostnaderna. 

- Sänkt fastighetsskatt vilken föreslås läggas på kommande hyra (ca 
200 tkr/år). 
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- Förändrat arbetssätt gällande sortiment och lagerhållning. Stabil hög 
recirkulation som inte kan upprätthållas i dag relaterat till den utrymmesbrist 
som nu råder. 

Under 2016 arbetade verksamheten fokuserat med att öka recirkulationen 
för att på det sättet få ner inköpsvolymerna. Målet var att sänka 
inköpskostnaderna med 1% jämfört med 2015 (en kostnadsminskning på 
700 tkr). Bedömningen var att reservdels- och rekonditioneringskostnaderna 
skulle öka vilket de också gjorde. Resultatet av arbetet var att 
inköpskostnaderna sänktes (R12 – 200tkr/månad) med mer än reservdels- 
och rekonditioneringskostnaderna steg (R12 + 50tkr/månad). Trotts nya 
arbetssätt inom både lager och teknik har de högre recirkulationsnivåerna 
inte kunnat efterlevas, där är de ej ändamålsenliga lokalerna en av de mest 
tongivande anledningarna. 

- Fortsatt ökning i efterfrågan kopplat till bland annat demografi, 
snabbare utskrivning, vård i hemmet. Mellan åren 2010 och 2018 har 
antalet uthyrda hjälpmedel ökat med 21%, antalet sålda hjälpmedel 
(försäljningssortiment) har under samma period ökat med 31,5%.  

Antalet returnerade huvudhjälpmedel har ökat med 19,7% mellan åren 
2010-2017 och antalet utlevererade huvudhjälpmedel har under samma 
period ökat med 15,5%. 

- Lokalernas utformning har varit konstant under perioden fram till 2017 
då lagerytan minskades till följd av den passage som upprättades i 
samband med om- och nybyggnationen på Skomakargatan 22.  

- I planen för om/tillbyggnad ska hänsyn tas till det underhållsarbete 
som behöver utföras.  

- Återta taklyftshanteringen från externa ej verksamhetsanpassade 
lokaler genererar minskade kostnader, 110 000kr/år + tillkommande 
kostnader för leveransmottagning och administrativ hantering. 

- Produktionsoptimering –Till följd av de flöden förvaltningen till stor del 
tvingas att verka i hinner inte personalen leverera i den takt som är avtalat i 
hjälpmedelsnämnden. I nuvarande läge kan fler rekryteringar och 
utökningar av personal bli en följd. Sker en ombyggnation med fokus på att 
förbättra de stora flödena i huset kommer dessa nyrekryteringar att kunna 
skjutas på framtiden – ca 500 000kr/år. 

-  Förvaltningen ser över möjligheten att omlokalisera den 
rekonditionering och tvätt av hjälpmedel som idag utförs av Samhall i en 
annan lokal i Borlänge. En sådan flytt skulle minska kostnaderna för både 
Samhall och Dalarnas Hjälpmedelscenter till följd av samlokaliseringsvinster 
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som exempelvis samutnyttjande av utrustning, kompetensförsörjning och en 
avsevärd minskning av transporter. 

Hållbarhet 

Fortsatt återanvändning av hjälpmedel är viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv. 

Likabehandling 

Förslaget utgår ifrån de områden som har eller kommer att generera ökade 
kostnader. 

Barn och unga 

Se patientperspektiv. 

Juridik 

Förslaget har utgått ifrån Hjälpmedelsnämndens avtal. 

Arbetsmiljö och medarbetare  

Hjälpmedelscentralen har idag ett antal kritiska punkter i den fysiska miljön 
som hindrar medarbetarna från att kunna utföra sitt arbete på ett effektivt, 
säkert och utvecklande sätt. I vissa av miljöerna förekommer rapporterade 
risker och avvikelser. Ett antal arbetsplatsolyckor har inträffat där 
medarbetare gjorde sig illa i samband med vistelse eller arbete på lagret. 
Skyddsronder är genomförda (enligt Prevents mallar). En samtidig 
riskanalys är utarbetad för lokalerna som de är i befintligt skick. 

Minskade risker för tillbud eller avvikelser. 

I de delar av lokalen där trucken används ska så lite medarbetare som 
möjligt vistas för att minska risken för olyckor samt öka effektiviteten i 
truckanvändandet. 

”Gången” (mellan Skomakargatan 20 och 22) bidrar i dag till fördröjning av 
in/utlastning av gods. Att flytta och skilja inkommande och utgående gods 
samt införliva luftsluss skulle avsevärt förbättra arbetsmiljön samt säkerhet 
för patienter etc som vistas i lokalerna. 

Den fysiska miljön påverkar medarbetarna, idag är utrymmesbristen en 
bidragande orsak till konflikt och stress. De öppna kontorslandskapen är 
idag inte tillräckligt ljudabsorberande vilket leder till ineffektivitet då ständiga 
avbrott och ljud minskar produktivitet. En för ändamålet anpassad 
arbetsmiljö ger fler nöjda medarbetare och på sikt en ökad produktivitet. 

Säkerhet 

Utan anmärkning 
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Samverkan med fackliga organisationer 

Information rörande lokalförändringsprocessen och inomhusklimatet lämnas 
löpande i förvaltningens samverkansgrupp.  

Uppföljning 

Uppföljning och utvärdering av förändringen kommer att ingå i 
förvaltningens egenkontrollplan. Initialt kommer uppföljning att ske 
kvartalsvis. 
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 Prismodell Dalarnas Hjälpmedelscenter 2019-01-01 

 
 
Priskomponenter 
 
Hyrespriser 
Inventarier 

Kod Fördelning % Bas Maxv N-grad Anm 
AV Ägare Enligt regelverk   J %/år från ISO-kod/artikel 
FO Ägare 4,7%/år (5,6% Rörelse) Inköpspris 750/år N Prisgrupp R, RERST och RMRST har FO 5,6% 
MO Ägare 3,5%/år  Inköpspris 750/år N  
SP Ägare %/år från individ/artikel Inköpspris  N 1:% från individ, 2: % från artikel, 3: % från ”kalkylraden” 
R Ägare Varierar/år Ekonomiskt restvärde  J 2015 2,5% 
KP Ägare 18% (SYN=20%) Hyrespriset  N Pålägget gäller endast för icke avtalskunder 
Komponenter      
Kod Fördelning % Bas Maxv N-grad Anm 
IN Ägare 20%/år Standardkost *  N  
FO Ägare 4,7%/år Standardkost * 750/år N Prisgrupp R, RERST och RMRST har FO 5,6% 
MO Ägare 3,5%/år Standardkost * 750/år N  
SP Ägare %/år från artikel Standardkost *  N Saknas % på art tas % från ”kalkyraden” 
KP Ägare 18% (SYN=20%) Hyrespriset  N Pålägget gäller endast för icke avtalskunder 

 
Försäljningspriser 
Inventarier      

Kod Fördelning % Bas Maxv N-grad Anm 

IN Ägare 100% Ekonomist restvärde  N  
FO Ägare 10% Anskaffningspris  N  
MO Ägare 5% Anskaffningspris  N  
GE Ägare 20% Anskaffningspris  N Pålägget gäller endast för icke avtalskunder 
 
Icke Inventarier 

     

Kod Fördelning % Bas Maxv N-grad Anm 

IN Ägare 100% Standardkost *  N  
FO Ägare 5% Standardkost *  N SYN=10%, BUTIK=0%, RETURBARN=0% 
MO Ägare 10% Standardkost *  N SYN=5%, BUTIK=15%, RETURBARN=0% 
PF Ägare -25% Standardkost *  N Gäller endast för ”Retursortiment vuxen” 
GE Ägare 20% Standardkost *  N Pålägget gäller endast för icke avtalskunder 

 
* Aktuellt standardkost vid orderdatum. 
 

AV=Avskrivning 
IN=Inköpspris 
FO=Försäljnings omkost  
MO=Material omkost 
SP=Service 
R=Ränta 
GE=Generellt pålägg 
KP=Kalkylpålägg 
PF=PrisFaktor 
 
Individer äldre än 20 år är 
hyresfria. Gäller även ev. 
monterade komponenter. 
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Ägare styrs av konteringsgrupp 

Konteringsgrupp Benämning Kstl Enhet 

BU Butik ej inventarie 52150 RC 
HYRESAVG Hyresavgift dom brukare skall betala 12027   
K K/K ej inventarie 52510 KLOK 
KI3 K/K inventarie 3 års avskrivning 52510 KLOK 
KI5 K/K inventarie 5 års avskrivning 52510 KLOK 
LOG Logistik ej inventarie 52200 LOG 
PER Peruker ej inventarie 50139 HÅR 
PMB PMB ej inventarie 52520 PMB 
PMBI3 PMB inventarie 3 års avskrivning 52520 PMB 
PMBI5 PMB inventarie 5 års avskrivning 52520 PMB 
R Rörelse ej inventarie 52400 R 
RI3 Rörelse inventarie 3 års avskrivning 52400 R 
RI5 Rörelse inventarie 5 års avskrivning 52400 R 
S SC ej inventarie 50140 SYN 
SI3 SC inventarie 3 års avskrivning 50140 SYN 
SI5 SC inventarie 5 års avskrivning 50140 SYN 
THV Tekniska hörselvården ej inventarie 50135 THV 
TS Teknisk service ej inventarie 52300 TS 

 
Nyttjandegrad 
 
Nyttjandegrad registreras per ISO-kod. 
Avvikelse kan göras per artikel. 
Nyttjandegraden=90% 
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Exempel 1: Hyrespris Inventarie 
 

Artikel:  46124 Rullstol Cross 5 sb45 sd40 
Inköpspris: 4 432 kr 

 Restvärde: 4 432 kr (Ny) 
 Avskrivning: 3år 
 Service: 21,5% 
 

AV = 4432/0,9 kr på 3 år = 136,79 kr/mån 
FO = 5,6 % av 4432 kr/år = 20,68 kr/mån 
MO = 3,5 % av 4432 kr/år = 12,93 kr/mån 
SP = 21,5 % av 4432 kr/år = 79,40 kr/mån 
R = 2,5 % av 4432/0,9 kr/år = 5,70 kr/mån 

 
Hyrespris avtalskund = 256 kr/mån 
 

GE = 18 % av 256 kr/mån = 46,08 kr/mån 
 
Hyrespris icke avtalskund: 302 kr/mån 
 

 
 
 

AV (Avskrivning) 

R (Ränta) 

1 2 3 4 5 6 År 

SP (Service) 

FO (Försäljnings omkostnad) 

MO (Material omkostnad) 

Kr 
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Exempel 2: Hyrespris komponent 
 
Artikel: 13549 Armstöd Cross 5 
Standardkost: 190 kr 

 Service: 13% 
 
 
 

IN = 20% av 190 kr/år = 3,17 kr/mån 
FO = 5,6 % av 190 kr/år = 0,89 kr/mån 
MO = 3,5 % av 190 kr/år = 0,55 kr/mån 
SP = 13 % av 190 kr/år = 2,06 kr/mån 

 
Hyrespris avtalskund = 7 kr/mån 
 

GE = 18 % av 7 kr/mån = 1,20 kr/mån 
Hyrespris icke avtalskund: 8 kr/mån 

 

1 2 3 4 5 6 År 

SP (Service) 

FO (Försäljnings omkostnad)  

Kr 

IN (Inköpskostnad) 

MO (Material omkostnad) 
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DHC Prismodell
hyra, försäljning & tjänster

Förändringsförslag 2019-03-21
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SKL - värderingar

Det är människors värderingar som i hög utsträckning avgör om ett 
land kan bygga upp fungerande institutioner, om människor känner tillit 
till varandra, är toleranta mot olikheter och om de uppmuntrar 
kreativitet och entreprenörskap påverkas bland annat av ny teknik och 
tillgång till kunskap, men också av mer utdragna demografiska och 
institutionella förändringar i samhället eller av enstaka händelser i 
historien. Förändrade värderingar följer också ofta av 
generationsskiften. 

Vi upplever att vi är inne i ett skifte…
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Del i en större helhet - framtidssäkring

Värdegrundsarbetet tog nytt steg 11/3
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Varför behöver vi revidera priserna?

• Möjliggöra en mer effektiv och säker hjälpmedelshantering i dagens 
lokaler

• Ett inomhusklimat som inte är godtagbart

• Demografisk utveckling och ökad efterfrågan
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Varför tror vi på detta?

• Hjälpmedel sparar samhället pengar – ökad delaktighet och 
självständighet!

• Resurseffektiv hantering – samma antal personer uträttar mer, 
minimera felkällor, korta leveranstider på stora volymer – säker och 
snabb utskrivning från slutenvård
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SKL – demografi och teknik

”Den tydligaste demografiska trenden i västvärlden är att låga 
födelsetal och ökad livslängd medfört en allt äldre befolkning. Det leder 
till ett större behov av omsorg och vård, vilket sätter press på 
välfärdssystemen.”

”När nya tekniker utvecklas och börjar samverka ökar tempot i 
omvandlingen och det sker just nu omvälvande förändringar i 
samhället. Såväl arbetsmarknad som välfärdstjänster kommer att 
påverkas på en rad olika sätt.”

”Tekniska framsteg har ofta omvälvande samhällseffekter.”

”Enskilda personer och platser som inte lyckas anpassa sig och 
förändra sig i takt med den tekniska utvecklingen kan drabbas hårt.”
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Utgångspunkter

• Prissättningen ska täcka förvaltningens omkostnader som helhet och 
utgå från självkostnadspris 

• De enskilda artikelgrupperna behöver inte vara ”självbärande”

• MO/FO/SP ska täcka mer än vad som ”syns”…Isberget! 

• Uppföljning av MO/FO/SP ska ske på en fyrsiffrig ISO-kodsnivå

• Procentsatserna kan komma att justeras över året beroende på 
prisutvecklingen uppåt eller neråt
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Isberget
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Hyrespris för en inventarie
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Hyrespris för en komponent
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Prismodell från 2017-05-01
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BAS-tjänst

• Kontinenssamordning 2 personer

• Information till befolkningen

• Samverkan 

• Regelverk och anvisningar

• Utbildning och kompetensutveckling mot förskrivare

• Förebyggande och studiebesök

• Länsövergripande projekt och förbättringsåtgärder beslutade av 
Nämnd
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Exempel på det som i dag ingår i timpriset

• Lön/Sociala avgifter

• Overheadkostnader (ex lönehantering, HR o Ekonomi)

• Lokaler ex lager

• Omvärldsbevakning/fortbildning

• Konferenser/mässor/studiebesök

• Arbetsplatsträffar 

• Verktyg och maskiner
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Materialomkostnader MO i %

• Omkostnader för lager

• Lagerhantering

• Montering av inkommande gods

• Turbil

• Returhantering, skrotning/källsortering

• MO-påslag ligger både på hyreshjälpmedel och försäljningssortiment
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Försäljningsomkostnader FO i %

• Rådgivning/Upplysning

• Handläggning beställning

• Registrering av order i Sesam

• Administration av flytt till och från länet

• Sortimentsarbete/upphandlingsarbete

• FO påslag ligger både på hyreshjälpmedel och försäljningssortiment
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Servicekostnader/procent SP %

Påslaget finns endast på hyreshjälpmedel

• Avhjälpande underhåll inklusive reservdelar, resor

• Förebyggande underhåll inklusive reservdelar, resor

• Besiktning/återkommande kontroll

• Rekonditionering
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Konsultation och servicetjänster

Ingår inte i hyrespriset 

• Utprovning

• Anpassning/specialanpassning

• Riktade utbildningar

• Besiktningar/återkommande kontroll

• Installation och demontering
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Behov och åtgärder

• Möjlighet att behålla ev överskott under en begränsad tid för att 
hantera ökade hyreskostnader. (ex minskad hyra under 2019)

• Alla förändringar skulle gälla från 2020-01-01

• Kvartalsvis uppföljning 

• Definiera MO, FO och SP. 

2019-04-03 18176



Behov och åtgärder - retursortiment

• Skapa två prisgrupper under retursortiment (retur vuxen och rollator 
vuxen) 

• Höja FO på rollatorer till 7,5%, MO till 12,5% och sänka rabatten till 
15% - genererar 880 000kr (”Futura-gate” har kostat och kommer att 
fortsätta kosta oss samt att det idag finns en felprissättning utifrån på 
vad rollatorerna genererar i MO-kostnader) 

2019-04-03 19177



Behov och åtgärder - hyressortiment

• Höjt tak MO o FO med 50kr - genererar ca 300 000kr mer på 
årsbasis (vi har idag inte självkostnadspris på de hjälpmedel som 
kostar mer än ca 13 000kr i inköpspris).

• Höja MO till 3,6% (lokalförändring lager och verkstad) ca 200 000kr 
per år

• Höja FO på KLOK o PMB till 4,8% vilket genererar 42 000kr per år 
(de möter digitaliseringen först och får nya kostnader kopplade till det 
samtidigt som "gamla" finns kvar)

2019-04-03 20178



 

 

Beräkningsunderlag Retursortiment Vuxen 

 

 

RD19/01304, § 20 bilaga d) 
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LD Hjälpmedel Datum 2019-01-22   Sida 1 (1) 
Stab     Dnr LD18/04586 
       

 

 
Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare  

Box 948 Skomakargatan 22 0243-49 78 81 Kristina Lundberg  
781 29 Borlänge Borlänge kristina.lundberg@ltdalarna.se   
    
   

 

 

Hjälpmedelsnämnden Dalarna ledamöter och ersättare 

 

Kommun Ledamot Ersättare 

Avesta Susanne Berger (S) Rolf Rickmo (M) 

Borlänge Anita Nordström (S) Jenni Sjöblom (M) 

Falun Camilla Andersson Sparring (C) Barbro Ödlund (S) 

Gagnef Birgitta Floresjö (C) Jonas Wittink (MP) 

Hedemora Owe Ahlinder (C) Ingrid Wennerström (M) 

Leksand Kenneth Dahlström (C) 

2:e vice ordförande 

Ingrid Rönnblad (S) 

Ludvika Åsa Bergkvist (S) 

1:e vice ordförande 

Nall Anneli Bringås (V) 

Malung-Sälen Lena Aune (S) Brita Sohlin (M) 

Mora Malin Höglund (M) Bernt Persson (S) 

Orsa Aino Eurenius (C) Maria Tapper (S) 

Rättvik Jessica Junell (C) Britt-Marie Essell (S) 

Smedjebacken Monica Forsgren (S) Bjarne Magnusson (C) 

Säter Per-Inge Nyberg (S) Caroline Willfox (M) 

Vansbro Annika Simm-Eriksson (C) Lennart Skansens (S) 

Älvdalen Maria W Abrahamsson (C) Kerstin Knuts (S) 

Region Dalarna Lisbeth Mörk Amnelius (DSP) 

ordförande 

Lena Paajanen (KD) 

Region Dalarna Nils-Åke Norman (M) Pär Kindlund (C) 

Region Dalarna Per Göransson (S) Annika Östling (S) 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
1(2) 

2019-03-19 
 
 

  
 
 

§ 63  Dnr 2019/79 

 

Uppföljning av nämndernas planer för intern kontroll 
2018 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner de inkomna nämndernas och bolagens 

uppföljningar av 2018 års planer för intern kontroll. 

2. Kommunstyrelsen uppmanar Ludvika Kommunfastigheter AB/ 
LudvikaHem AB att komma in med en komplett uppföljning av 2018 års 
plan för intern kontroll senast den 31 mars 2019. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen fastställde i oktober 2017 en plan för kommunövergripande 
intern kontroll för 2018 med två gemensamma kontrollpunkter som alla 
nämnder och helägda bolag skulle följa upp: 

1. Bedrivs det systematiska säkerhetsarbetet med risk- och sårbarhetsanalyser enligt 
gällande styrdokument? 

2. Följs den grafiska profilen? 
Varje nämnd och helägt bolag har också fastställt en egen plan för intern 
kontroll 2018, med specifika kontrollpunkter som också ska följas upp. 

Senast 20 februari 2019 skulle nämnderna och bolagen till kommunstyrelsen ha 
rapporterat sina uppföljningar av 2018 års planer och kontrollpunkter. Samtliga 
nämnder har kommit in med sina uppföljningar. Ludvika Kommunfastigheter 
AB/LudvikaHem AB har följt upp de kommungemensamma punkterna, men 
däremot inte alla bolagsspecifika punkter. Ludvika Kommunfastigheter 
AB/LudvikaHem AB bör snarast komma in med en komplett uppföljning av 
2018 års plan för intern kontroll. 

I några fall visar uppföljningarna av de kommungemensamma punkterna att det 
inte finns några anmärkningar, men det finns också allmänt förekommande 
brister. Flertalet nämnder rapporterar nämligen att de visserligen arbetar med 
risk- och sårbarhetsanalyser, men inte systematiskt och inte på alla nivåer i 
organisationen. En annan vanligt förekommande brist är att långt ifrån alla 
medarbetare följer den grafiska profilen i sina e-postsignaturer. I de fall 
uppföljningarna pekar på brister har berörda nämnder och bolag antingen redan 
vidtagit förbättringsåtgärder eller angivit vilka åtgärder som kommer vidtas 
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under 2019. Kommunstyrelsen bedömer dock att de rapporterade bristerna är 
så allmänt förekommande att det därutöver behövs kompletterande 
kommungemensamma insatser för att åstadkomma likvärdiga förbättringar i 
hela organisationen. 

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 5 mars 2019 § 24 och beslutade enligt 
förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
1. Arbetsutskottets protokoll från den 5 mars 2019 § 24. 

2. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 4 mars 2019. 

3. Kommunstyrelsens uppföljning av plan för intern kontroll 2018 
4. Kultur- och fritidsnämndens uppföljning av plan för intern kontroll 2018 
5. Myndighetsnämnden miljö och byggs uppföljning av plan för intern 

kontroll 2018 
6. Samhällsbyggnadsnämndens uppföljning av plan för intern kontroll 2018 
7. Social- och utbildningsnämndens uppföljning av plan för intern kontroll 

2018 
8. Vård- och omsorgsnämndens uppföljning av plan för intern kontroll 2018 
9. Dåvarande Västerbergslagens kulturskolenämnds uppföljning av plan för 

intern kontroll 2018 
10. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkans uppföljning av plan 

för intern kontroll 2018 
11. Ludvika kommunfastigheters/LudvikaHems uppföljning av plan för intern 

kontroll 2018 

Behandling 
Sara Hjälm (C) yrkar på ett tillägg i beslutspunkt 2 med lydelsen:   

- Ludvika Kommunfastigheter och LudvikaHem inkommer med 
handlingarna senast den 31 mars 2019.  

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
föreliggande förslag med Sara Hjälms (C) tilläggsförslag och finner att 
kommunstyrelsen gör det.  

______ 
 

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder och bolag för kännedom 
Ludvika kommunfastigheter AB och LudvikaHem AB nämnden för återrapport 
Revisorerna för kännedom 
Kommunchefen för kännedom 
Kommunstabens verksamhetscontroller för kännedom 
Akten 
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Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
1(2) 

2019-04-01 
 
 

  
 
 

§ 48  Dnr 2018/315 

 

Svar på motion - Bidrag till körkort inom vård- och 
omsorgsförvaltningen 

Beslut 
Fullmäktige anser att motionen är tillgodosedd då det som föreslås i motionen 
är utfört eller håller på att utföras.  

Beskrivning av ärendet 
Lotta Wedman (MP) föreslår i motion daterad 25 augusti 2018 att kommunen 
inför ett bidrag till de som har undersköterskeutbildning men saknar körkort 
och som har vikariat inom vård- och omsorgsförvaltningen. 

Uppdragsutbildning till körkort för undersköterskor finns med bland insatser 
som man kan få ersatta med medel ur Omställningsfonden i kommunens 
handlingsplan för tidig lokal omställning. Personalenheten uppger att de 
visstidsanställda undersköterskorna är positiva till utbildningsinsatsen och 
Omställningsfonden har hand om genomförandet av körkortsutbildningarna. 
Kommunen arbetar redan enligt motionens yrkande och därför föreslår 
kommunstyrelsens förvaltning att motionen är tillgodosedd. 

Tidigare beslut i ärendet 
Kommunstyrelsen den 19 mars 2019 § 79. 
Arbetsutskottet den 5 mars 2019 § 35. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 31 januari 2019.  
2. Motion från Lotta Wedman, inkommen 25 augusti 2018.  
3. Sammanträdesprotokoll från vård- och omsorgsnämndens möte den 19 

december 2018.  

Behandling 
Åsa Wikberg (MP) föreslår att fullmäktiges beslut ska var detsamma som vård- 
och omsorgsnämndens och ändras från: Fullmäktige anser att förslaget är tillgodosett 
då kommunen arbetar för att möjliggöra för visstidsanställda undersköterskor att få 
körkortet ersatt med medel ur Omställningsfonden till: Fullmäktige anser att motionen är 
tillgodosedd då det som föreslås i motionen är utfört eller håller på att utföras. 

Leif Pettersson (S) yrkar bifall till Åsa Wikbergs förslag. 
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Ordföranden ställer Åsa Wikbergs ändringsförslag mot kommunstyrelsens 
förslag och finner att fullmäktige beslutar enligt Åsa Wikbergs förslag.  

______ 
 

Beslut skickas till 
Motionären för kännedom 
Vård- och omsorgsnämnden för kännedom 
Akten 
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Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
1(2) 

2019-04-01 
 
 

  
 
 

§ 45  Dnr 2019/117 

 

Fastställande av årsredovisning 2018 

Beslut 
Fullmäktige godkänner och fastställer Ludvika kommuns årsredovisning 2018, 
enligt bilaga daterad 12 mars 2019. 

Beskrivning av ärendet 
Årsredovisningen visar hur det gick för kommunen och kommunkoncernen 
2018. Rapporten innehåller bland annat en bedömning av om fullmäktiges 
övergripande verksamhetsmål och finansiella mål uppnåddes 2018. 

Under året skedde förbättringar och en positiv utveckling för flertalet av de 
resultatmått som visar konkreta aspekter av verksamhetsmålen och som 
används för att bedöma hur väl de nås. Exempelvis förbättrades betygen 
kraftigt både i grundskolans årskurs 9 och på gymnasiet, ungdomars framtidstro 
och påverkansmöjligheter steg, arbetslösheten sjönk, bredbandsutbyggnaden 
fortsatte i hela kommunen och invånarna gav högre betyg på att bo och leva i 
kommunen. 

Trots denna positiva utveckling uppnåddes inget av verksamhetsmålen fullt ut, 
eftersom förbättringarna i flera fall inte var tillräckliga för att årets målvärden 
(ambitionsnivåer) skulle nås. Men målen En av landets bästa skolkommuner och En 
bra kommun att växa upp i uppnåddes delvis. 

Kommunens ekonomiska resultat för året uppgick till 22,7 miljoner kronor mot 
budgeterade 20,4 miljoner kronor, bland annat tack vare höga aktieutdelningar 
från de kommunala bolagen och lägre avskrivningar till följd av en lägre 
investeringstakt än planerat. Resultatet tyngdes dock av att nämndernas 
driftskostnader totalt sett var 24,4 miljoner kronor högre än den budgeterade 
nivån. Störst överskridande finns för social- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområde social välfärd (41,1 miljoner kronor).  

Fullmäktiges finansiella mål, ett resultat för kommunen på 1,2 procent av skatteintäkter 
och generella statsbidrag, uppnåddes i och med att resultatnivån 22,7 miljoner 
kronor motsvarar 1,4 procent.  

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 5 mars 2019 § 26 och beslutade att 
notera den muntliga rapporten. 
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Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 19 mars och beslutade att föreslå 
fullmäktige att fastställa Ludvika kommuns årsredovisning för 2018. 

Tidigare beslut i ärendet 
Kommunstyrelsen den 19 mars 2019 § 64. 
Arbetsutskottet den 5 mars 2019 § 26. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 12 mars 2019. 
2. Årsredovisning 2018, daterad 12 mars 2019. 

Behandling 
Revisionens ordförande Bengt Andersson föredrar revisionsberättelsen och 
kommenterar kommunens mål samt intern kontroll. 

Leif Pettersson (S), Hans Gleimar (C) och HåGe Persson (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  

______ 
 

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder och bolag för kännedom 
Kommunchef för kännedom 
Kommunstabens verksamhetscontroller för kännedom 
Ekonomienheten för kännedom 
Akten 
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Vård- och omsorgsförvaltningen 
Maj-Britt Bertholdsson, 0240-868 57 
maj-britt.bertholdsson@ludvika.se  

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-04-09 

Diarienummer 
VON  2019/147 

 
 

 
  

 
 
 

Vård- och omsorgsnämnden 

 

Avvikelserapportering 1:a kvartalet 2019  

Sammanfattning 
Totalt har under kvartal 1 år 2019 inkommit 68 stycken avvikelser.  

Beskrivning av ärendet 
År 2019 Kvartal 1 

Totalt har inkommit 68 stycken avvikelser, 56 stycken av HSL karaktär samt 9 
fall.  3 stycken av annan karaktär,  2 st. uteblivna blodsockerprover, 1 st. 
utebliven träning 

Fas i avvikelser enligt HSL  
Iordningsställande                    27 st.   
Överlämnande, fel dos               3 st. 
Överlämnande förväxling           2 st. 
Överlämnande, utebliven dos   24 st.  
Uteblivna blodsockerprover       2 st.  
Utebliven träning                        1 st.  
(Se medsända kopior) 

 

Maj- Britt Bertholdsson 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska  

Bilagor 
1. Antal avvikelser per enhet 

Avvikelser enligt HSL under tidsperioden 2019-01-05 - 2019-03-28 
Tidpunkt för avvikelsen 
Fallskador 
Fallskador samtliga enheter under tidsperioden 2019-01-05 - 2019-03-28 
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Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
1(2) 

2019-04-01 
 
 

  
 
 

§ 50  Dnr 2018/215 

 

Svar på motion - Omvandla Kvarngatans särskilt 
boende till seniorboende 

Beslut 
Fullmäktige anser att förslaget är tillgodosett. 

Beskrivning av ärendet 
Torbjörn Tomtlund (M), Jan Karlsson (C) och Johnny Karlsson (L) föreslår i 
motion daterad 28 maj 2018 att Kvarngatans särskilda boende omvandlas till ett 
seniorboende. Ett seniorboende utan biståndshandläggning ska skaps och de 
tomma lägenheterna ska användas för äldre och på detta sätt medverka till att 
en omflyttning sker. 

Motionen remitterades till vård- och omsorgsnämnden som behandlade 
motionen den 26 september 2018 § 61. Nämnden redogör för tidigare motioner 
i samma fråga, och framhåller att fullmäktige tidigare ställt sig positiva till en 
förändring av boendeformen.  

Kvarngatan är ett särskilt boende för äldre med sammanlagt 56 lägenheter 
fördelade på tre hus med en takad gång mellan husen. Lägenheterna är på 1-3 
rum och kök. Boendet är biståndsprövat och för att få ett beslut om rätt till 
boende krävs att behov av service och omvårdnad finns och som inte kan 
tillgodoses i det ordinära boendet.  

Under det senaste året har cirka 10-15 lägenheter varit lediga. Frågan om 
förändringar av Kvarngatan från särskilt boende till senior- eller trygghets-
boende har diskuterats i vård- och omsorgsnämnden under det senaste året. 
Vård- och omsorgsnämnden blockhyr hela Kvarngatan av LudvikaHem AB 
och vård- och omsorgsförvaltningen fördelar alla lägenheter efter bistånds-
beslut. Vård- och omsorgsförvaltningen har under våren 2018 kontaktat 
LudvikaHem AB om förändringar av hyresavtalet. LudvikaHem AB ställer sig 
positiv till detta. 

En förändring av Kvarngatan från särskilt boende till senior- eller trygghets-
boende kräver en omprövning av samtliga beslut av de som för närvarande bor 
på Kvarngatan, cirka 40 beslut. En omprövning är möjlig och då med ett 
erbjudande om att bo kvar, men då i senior- eller trygghetsboende. För den 
som vill ha sitt beslut om särskilt boende kvar erbjuds detta på något av 
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nämndens övriga särskilda boenden. Vård- och omsorgsnämnden får då ta på 
sig kostnader för flytt.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns en bred samstämmighet om 
att Ludvika kommun behöver fler senior- eller trygghetsboende.  

Vård- och omsorgsnämnden har inte behov av alla särskilda boenden och det 
finns möjlighet att omvandla Kvarngatan till ett senior- eller trygghetsboende. 

LudvikaHem AB behandlade motionen på sitt styrelsemöte den 12 september 
2018 § 67, och de ställer sig positiva till en förändring av boendeformen.  

Med anledning av de tidigare framställda motionerna i samma typ av fråga, samt 
de positiva besked fullmäktige tidigare gett till att påbörja en förändring av 
boendeformen, har vård- och omsorgsnämnden redan i december 2018 
påbörjat arbetet med att omvandla Kvarngatan till ett seniorboende. En annan 
anledning till att arbetet påbörjades innan slutligt besked tagits om denna 
motion var att blockhyresavtalet behövde sägas upp innan årsskiftet för att 
förhindra att en automatisk förlängning skulle ske.  

Kommunstyrelsens förvaltning anser med anledning av det ovan redovisade att 
motionen anses vara tillgodosedd. 

Tidigare beslut i ärendet 
Kommunstyrelsen den 19 mars 2019 § 81. 
Arbetsutskottet den 5 mars 2019 § 37. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 23 januari 2019.  
2. Motion daterad 28 maj 2018. 
3. Vård- och omsorgsnämndens protokoll 26 september 2018 § 61. 

Behandling 
Torbjörn Tomtlund (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

______ 
 

Beslut skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden 
LudvikaHem AB 
Motionärerna 
Akten 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
1(2) 

2019-03-19 
 
 

  
 
 

§ 72  Dnr 2019/40 

 

Reglemente kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Fullmäktige antar reviderat förslag till reglemente för kommunstyrelsen, daterat 
den 11 februari 2019 med Leif Petterssons (S) ändrings- och tilläggsförslag.  

Beskrivning av ärendet 
I Ludvika kommun har man bedömt att reglementen ska ses över årligen eller 
vid behov. Kommunstyrelsens förvaltning har fått i uppdrag att se över 
kommunstyrelses reglemente. 

Förvaltningen har gjort en översyn av reglementet och har bland annat 
undersökt de juridiska aspekterna och rekommendationer från Sveriges 
kommuner och landsting (SKL). Vid handläggning av ärendet har förvaltningen 
också haft en dialog med kommunalråd och berörda tjänstepersoner för 
inhämtande av synpunkter.  

Förändringar i reglementet 
Förvaltningen har uppmärksammat en del redaktionella förändringar, 
lagändringar, lagt till paragrafer samt tillfört och tagit bort text i paragraferna. 
Följande ändringar har gjorts:  

Under rubriken styrelsens övergripande uppgifter, paragraf 3, har följande 
uppgifter lagts till:  

- Uppsikt över avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § 
kommunallagen. 

- Ansvara för kommunens uppgifter enligt lag om skydd mot olyckor i 
del som inte åvilar Räddningstjänstförbundet DalaMitt.  

- Ansvara för frågor som åligger kommunen enligt säkerhetsskyddslagen 
och säkerhetsskyddsförordningen. 

Under rubriken bolag och stiftelser har en ny paragraf, paragraf 6, lagts till:  

- Kommunstyrelsens arbetsutskott ska utgöra styrelsen i Ludvika 
kommun stadshus AB.  

Under rubriken delegering från fullmäktige, paragraf 8, har följande ändring 
gjorts:  
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- Kameraövervakningslagen har upphävts och ersätts av 
kamerabevakningslagen (2018:1200).  

Under rubriken personalpolitik, paragraf 10, har följande förtydligande gjorts:  

- Styrelsen är pensionsmyndighet gällande förtroendevalda och de 
anställdas pensionsvillkor. 

Under rubriken styrelsens uppföljning, paragraf 11, har en ny punkt lagts till: 

- Styrelsen årligen ska rapportera till fullmäktige om kommunens 
avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § kommunallagen.  

I paragraf 20 internationella kontakter har följande förtydligande gjorts:  

- Att det är fullmäktiges presidium som ansvarar för vänortsfrågor.  

Paragraf 22, styrelsen är personuppgiftsansvarig, har tagits bort. Denna paragraf 
förtydligas utifrån dataskyddsförordningen (GDPR) i det allmänna reglementet 
för styrelsen och övriga nämnder, under rubriken behandling av person-
uppgifter, paragraf 21. 

Ekonomisk konsekvens  
Revideringen av reglementet får inga ekonomiska konsekvenser. 

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 5 mars 2019 § 28 och beslutadate enligt 
förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
1. Arbetsutskottets protokoll från 5 mars 2019 § 28. 
2. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad  februari 2019. 
3. Kommunstyrelsens reglemente daterad den 1 februari 2019 
4. Kommunstyrelsens reglemente daterad den 8 februari 2018 

Behandling 
Ordföranden föreslår en ändring under rubriken ekonomi om medlems-
förvaltning § 8, punkt fem och sex: 

- Lagen om kommunal redovisning (1997:614) ersätts med den nya lagen 
om kommunal bokföring och redovisning (2018:597).  

Ordförande föreslår också ett tilläggsförslag under kommunstyrelsens ansvar    
§ 3:  

- Kommunstyrelsen ansvarar för samordningen för minoritetsspråk.  

Ordföranden frågar om styrelsen kan besluta enligt föreliggande förslag med 
eget ändrings- och tilläggsförslag och finner att styrelsen beslutar det.  

______ 
 

Beslut skickas till 
Fullmäktige 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
1(2) 

2019-03-19 
 
 

  
 
 

§ 71  Dnr 2019/41 

 

Antagande av reviderat förslag till allmänt reglemente 
för styrelsen och övriga nämnder 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Fullmäktige antar reviderat Allmänt reglementet för styrelsen och övriga 
nämnder, daterat den 11 februari 2019.  

Reservation  
Roland Johansson (SD) och Torbjörn Norman (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
I Ludvika kommun har man bedömt att reglementen ska ses över årligen eller 
vid behov. Kommunstyrelsens förvaltning har fått i uppdrag att se över det 
allmänna reglementet för kommunstyrelsen och övriga nämnder. 

Förvaltningen har gjort en översyn av reglementet och har bland annat 
undersökt de juridiska aspekterna och rekommendationer från Sveriges 
kommuner och landsting (SKL). Vid handläggning av ärendet har förvaltningen 
också haft en dialog med kommunalråd och berörda tjänstepersoner för 
inhämtande av synpunkter.  

Förändringar i reglementet  
Förvaltningen har uppmärksammat en del redaktionella förändringar, 
lagändringar, lagt till text och nya paragrafer. Följande ändringar har gjorts:  

- Första stycket i reglementet anges vilka nämnder som inte omfattas av 
reglementet. Västerbergslagens kulturskolenämnd finns inte längre och 
tagits bort.  

- Tidigare rubrik personuppgifter, paragraf 4, har ersatts med behandling av 
personuppgifter. Paragrafen har förtydligats utifrån den nya 
dataskyddsförordningen (GDPR) med vad styrelsen/nämnden har för 
ansvar vid behandling av personuppgifter.  

- En ny paragraf har lagts till, paragraf 20: yrkanden. Detta för att tydliggöra 
vad som gäller vid yrkanden på sammanträden. 

- En ny paragraf har lagts till, paragraf 21: deltagande vid beslut. Paragrafen 
har lagts till för att tydliggöra vad som gäller när en ledamot väljer att inte 
delta i ett beslut. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Ekonomisk konsekvens  
Revideringen av reglementet får inga ekonomiska konsekvenser.  

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 5 mars 2019 § 27 och beslutade enligt 
förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
1. Arbetsutskottets protokoll från 5 mars 2019 § 27. 
2. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 11 februari 

2019.  
3. Allmänt reglemente för styrelsen och övriga nämnder, daterat den 26 juni 

2018 
4. Allmänt reglemente för styrelsen och övriga nämnder, daterat den 8 

februari 2019 

Behandling 
Roland Johansson (SD) föreslår att § 3 i reglementet daterat 11 februari 2019 
ska vara oförändrat.  

Ordförande ställer föreliggande förslag mot Roland Johanssons ändringsförslag 
och finner att styrelsen beslutar enligt föreliggande förslag.  

______ 
 

Beslut skickas till 
Fullmäktige 
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Detta är en Remiss på en revidering av nuvarande Reglemente för Färdtjänst och 
Riksfärdtjänst. Revideringen bär namnet ”Riktlinjer för Färdtjänst och 
Riksfärdtjänst. Den skickas ut för påsyn och eventuella synpunkter på remissen ska 
vara Kollektivtrafikförvaltningen tillhanda senast 1 april 2019.  
 
De punkter som har en direkt påverkan på kommunerna är följande:  

 
• Liggande transport: 

I nuvarande reglemente under ”Nivåer för tillståndsgivning”  finns ”Liggande 
transport/bärhjälp” som ett exempel på ett individuellt servicebehov. Detta är borttaget i 
de nya riktlinjerna med hänvisning till en nyligen utkommen prejudicerande dom från 
kammarrätten (KamR Sundsvall 2018-10-25, mål nr. 2131-18) där det framkommer att 
liggande transport inte är något som behöver erbjudas i färdtjänst. Därför föreslås att 
detta även framkommer i de nya riktlinjerna.  
 

• Trappklättrare/bärhjälp: Region Dalarna har valt att ha ett generösare reglemente än 
vad lagen kräver och erbjuder trappklättrare till de färdtjänstberättigade personer som 
anser sig vara i behov av detta. Det görs i dagsläget ingen särskild utredning och ingen 
begränsning finns i hur länge personen kan använda sig av tjänsten, inte heller i var eller 
hur den kan användas. I det nuvarande reglementet ligger trappklättrare under ”särskild 
service”, vilket innebär att alla färdtjänstpersoner som får särskild service inlagd i sin 
legitimering automatiskt även har rätt till bärhjälp i form av trappklättrare. 

I dagsläget är 10 av Region Dalarnas 250 färdtjänstfordon utrustade med trappklättrare. 
Det finns inget lagkrav att transporter i trappor ska utföras som en del av färdtjänst. 
Tjänsten trappklättrare innebär även en begränsning i sig då en trappklättrare inte kan 
användas i alla slags trappor, till exempel kan den inte användas i utomhustrappor på 
vintern eller i sneda innertrappor. Därför föreslås att trappklättrare/bärhjälp tas bort från 
”särskild service” och istället erbjuds som en individuell service som kan erhållas efter 
särskild prövning. Punkten förtydligas och tjänsten begränsas. 
Förslag till tillägg; ”Tillstånd för bärhjälp (trappklättrare) av den färdtjänstberättigade i anslutning 
till färdtjänstresan kan ges efter särskild prövning och under förutsättning att transportören kan utföra 
insatsen. Bärhjälp kan beviljas på hemadressen under en period av 6 månader i avvaktan på 
bostadsanpassning eller byte av bostad. Bärhjälp ska meddelas i samband med beställning av resan.” 
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FÄRDTJÄNST 

INLEDNING 

Färdtjänst regleras genom lag om färdtjänst (1997:736). Färdtjänstlagen innehåller de grundkrav 
som måste uppfyllas för att färdtjänsten ska motsvara lagens krav. 

Dessa riktlinjer, som är fastställda av Kollektivtrafikförvaltningens nämnd genom detta 
dokument, syftar till att komplettera lagstiftningen med den regionala kollektivtrafikens egna 
målsättningar och ambitionsnivån för verksamheten. Utöver de generella föreskrifterna och 
villkoren kan den enskilde individens färdtjänsttillstånd kompletteras med individuella föreskrifter 
och villkor. Individuella föreskrifter och villkor gäller endast för den enskilde tillståndshavaren 
efter individuell prövning. 

Varken de generella eller individuella bestämmelserna får inskränka lagstiftningen men de kan 
däremot vara mer generös än vad lagen kräver. 

De generella föreskrifterna och villkoren kan vid överklagande endast bli föremål för 
laglighetsprövning enligt Kommunallagen (2017:725) medan individuella föreskrifter och villkor 
kan överklagas enligt förvaltningslagens bestämmelser. 

Vid handläggning och beslut tillämpas förutom lag om färdtjänst, även lagens förarbeten samt 
domstolspraxis. 

Handläggning sker enligt bestämmelserna i Förvaltningslag (2017:900).  

Dessa riktlinjer gäller för personer som är folkbokförda i någon av Dalarnas läns kommuner.  

Färdtjänst är en del av Dalarnas gemensamma kollektivtrafiksystem. Kollektivtrafiken i länet 
förändras löpande, vilket innebär ökad samordning och integration av linje- och servicetrafik, 
vilket kan påverka färdtjänstens utformning och rätten att resa i färdtjänst. 

Sjukresor ersätts av Landstinget Dalarna och är resor till/från läkarvård, sjukvårdande 
behandling, sjukhusvård eller tandvård. Färdtjänst får inte anlitas för dessa resor. Den som 
beviljats färdtjänst behöver inte ha särskilt intyg från läkare/vårdgivare för att få åka sjukresa med 
länets servicetrafik. 

 

ANSÖKAN 

Ansökan om färdtjänst ställs skriftligt till Kollektivtrafikförvaltningen Färdtjänst, på för 
ändamålet särskild framtagen blankett. 

Kompletterande uppgifter som behövs för bedömningen av sökandens rätt till sökt tillstånd ska 
vid behov begäras in. Detta genom till exempel ett medicinskt utlåtande eller personlig kontakt. 
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Särskilt intyg krävs och ska bifogas ansökan, om sökanden önskar medföra el-rullstol eller 
service-, ledar- eller assistanshund. 

Vid en ofullständigt ifylld ansökan kontaktas sökanden. 

Om sökanden är under 18 år skall prövningen göras i förhållande till barn i motsvarande ålder 
utan funktionsnedsättning.  

Alla ansökningar prövas individuellt. 

Tillståndshavaren ansvarar själv för att inkomma med en ny ansökan om förnyat tillstånd i god 
tid innan pågående tillstånd upphör. 

Personer som fyllt 85 år omfattas av förenklad handläggning. Sökanden ska i en skriftlig ansökan 
uppge hälsotillstånd eller funktionsnedsättning som medför svårigheter att förflytta sig eller 
använda sig av allmänna kommunikationer, samt att nedsatt eller avsaknad av förmågan till detta 
är varaktig. Är kriterierna uppfyllda görs ingen vidare prövning av handläggare, utan tillstånd till 
färdtjänst medges. Färdtjänsttillstånd för personer över 85 år inkluderar särskild service och 
ledsagning, om detta sökts, och gäller tillsvidare. 

 

BESLUT OCH TILLSTÅND 

Alla beslut gällande färdtjänsttillstånd fattas enligt Kollektivtrafikförvaltningens gällande 
delegationsordning. 

Kollektivtrafikförvaltningen beslutar efter ansökan och utredning om sökanden beviljas 
färdtjänst, ledsagare, särskilda villkor samt vilken servicenivå som ska ingå i tillståndet. Tillståndet 
kan i övrigt förenas med individuella föreskrifter och villkor. 

Undantag från samplanerat resande, särskild plats i fordonet eller annat som kan påverka 
samplaneringen av färdtjänstresor, ska prövas individuellt utifrån tillståndshavarens hälsotillstånd 
eller funktionsnedsättning. Detta ska kunna styrkas med ett medicinskt utlåtande. Särskilt beslut 
erfordras. 

Enligt lagstiftningen bedöms en person vars funktionsnedsättning som inte bara är tillfälligt ha 
rätt till färdtjänst. Utgångspunkten för handläggningen är den tolkning som görs i rättspraxis, där 
det framkommer att funktionsnedsättningen skall vara bestående eller ha en varaktighet på 3 
månader eller längre för att inte räknas som tillfälligt.  

Färdtjänsttillstånd beviljas normalt för viss tid, men kan efter individuell prövning även gälla 
tillsvidare. 

Tillstånd kan ges för enbart vintersäsong. Vintersäsong gäller under perioden 1 oktober till 30 
april. 
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Legitimering av färdsätt ska utredas och bedömas utifrån funktionsnedsättningens art och 
sökandens hjälpbehov. Den vanligaste fordonstypen i transportörsavtalet för särskild 
kollektivtrafik får dock legitimeras utan vidare prövning. Liggande transport erbjuds inte i 
färdtjänst. 

Tillstånd för bärhjälp (trappklättrare) av den färdtjänstberättigade i anslutning till färdtjänstresan 
kan ges efter särskild prövning och under förutsättning att transportören kan utföra insatsen. 
Bärhjälp kan beviljas på hemadressen under en period av 6 månader i avvaktan på 
bostadsanpassning eller byte av bostad. Bärhjälp ska meddelas i samband med beställning av 
resan. 

Att färdtjänst har beviljats utgör inget hinder mot att använda annat allmänt 
kommunikationsmedel om detta bedömts möjligt. 

Särskilda färdtjänstbevis utfärdas inte. Resenär ska alltid på begäran av chaufför kunna visa upp 
giltig legitimation. 

Nivåer för tillståndsgivning: 

A. Kombinerad resa med servicetrafik och linjetrafik. 

B. Särskilt anpassat färdsätt. 

 

SERVICENIVÅER I FÄRDTJÄNST 

Normal service som utförs av föraren vid behov  

• Hjälp in och ut ur fordonet. 
• Hjälp till och från port i markplan.  
• Hjälp med säkerhetsbälte. 
• Hjälp med fastsättning och lastsäkring av rullstol. 
• Hjälp in i bilen med bagage och de hjälpmedel som skall medföras under själva resan.  

Särskild service som utförs av föraren enligt uppdrag från Dalarnas gemensamma 
beställningscentral 

Gäller för den som är beviljad särskild service i sin legitimering: 

• Resenären hämtas och lämnas inomhus i bostad, väntrum, inne i entré på offentliga 
inrättningar samt hämtas och lämnas vid byte till tåg eller buss. 

• Ledsagning till och från buss eller tåg i obemannade bytespunkter. 
• Hjälp in i bostad med bagage och hjälpmedel. 
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FÄRDTJÄNSTOMRÅDE OCH OMFATTNING 

Den som beviljats tillstånd för färdtjänst har möjlighet att genomföra resor i hela Dalarnas län. 

Antalet färdtjänstresor är generellt inte begränsat, men ett enskilt färdtjänsttillstånd kan om 
synnerliga skäl föreligger förenas med föreskrifter om hur många resor tillståndet omfattar. 

Resor kan genomföras alla dagar från klockan 05:00 till 23:00 med de begränsningar som framgår 
av tillståndsgivningen. 

Färdtjänstresor samordnas och samåkning sker när så är möjligt, om inget annat framgår av 
legitimeringen. Samåkning med andra resenärer innebär att avvikelser i resväg och restid kan 
förekomma. 

Färdtjänstfordonet gör inga stopp under resans gång och väntar inte medan ärenden uträttas. 
Resor sker till beställt resmål och inte via annan adress. 

 

LEDSAGARE 

Ledsagare enligt färdtjänstlagen är inte att jämställas med ledsagare enligt annan lagstiftning, t.ex. 
lag (1993:387) om stöd eller service till vissa funktionshindrade, eller socialtjänstlagen (2001:453). 

Barn under 7 år med tillstånd för färdtjänst måste av säkerhetsskäl alltid resa med ledsagare i 
färdtjänsten, tillståndet ska därför regelmässigt även gälla för en ledsagare. För bilstol/bilkudde 
ansvarar vårdnadshavare. 

Färdtjänstberättigad med tillstånd för ledsagare måste själv ordna med ledsagare. 

Ledsagare ska kunna tillgodose de behov den färdtjänstberättigade har för att kunna genomföra 
en resa. Om en färdtjänstberättigad inte kan genomföra en resa med en ledsagare kan tillstånd för 
ytterligare ledsagare beviljas. 

Ledsagare ska alltid resa samma sträcka som den färdtjänstberättigade, det vill säga ledsagare 
måste stiga på och av på samma plats som den färdtjänstberättigade.  

Ledsagare får inte begära service av förare. 

 

MEDRESENÄR 

Färdtjänstberättigad har rätt att ta med en person, så kallad medresenär, som inte är ledsagare på 
resan. Om särskilda skäl föreligger kan dispens medges för att ta med sig maximalt 3 egna barn 
under 16 år som medresenärer. 

Färdtjänstberättigad, eventuell ledsagare samt antalet medresenärer får sammantaget uppta 
maximalt 4 platser i fordonet. 
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Medresenären måste stiga på och av på samma plats som den färdtjänstberättigade. Medresenär 
får medföra normalt handbagage. Medresenär får inte begära service av förare. 

 

HJÄLPMEDEL OCH BAGAGE 

Det förflyttningshjälpmedel som behövs under resan får tas med om inget annat angetts i 
tillståndet. Av trafiksäkerhetsskäl krävs ett särskilt intyg för att ta med en el-rullstol på 
färdtjänstresan. 

Bagage får medföras under själva resan, med en begränsning på 2 väskor eller kassar per resenär, 
med en sammanlagd maximal vikt på 20 kg. 

 

LEDAR-, SERVICE och ASSISTANS HUND 

Ledar- service- och assistanshund är en tjänstehund och kan likställas med ett hjälpmedel. 
Hundekipage får inte samåka med passagerare som använder förflyttningshjälpmedel. 
Hundföraren ska själv placera tjänstehunden på avsedd plats i fordonet samt ta ut tjänstehunden 
vid resans slut. 

 

SÄLLSKAPSDJUR 

Färdtjänst är persontransport och sällskapsdjur får av hänsyn till andra resenärer inte tas med vid 
färdtjänstresa. 

 

BESTÄLLNING 

Resor ska beställas hos Dalarnas gemensamma beställningscentral, där den som beviljats 
färdtjänst finns registrerad. Om beställning sker på annat sätt blir den resande själv 
betalningsansvarig. 

Färdtjänstresa ska beställas i så god tid som möjligt före önskad avresetid. Resor med 
trappklättrare ska bokas senast en dag innan önskad avresetid. Återresa ska om möjligt beställas 
vid samma tillfälle. På grund av samåkning med andra resenärer kan önskad avresetid komma att 
förskjutas vid beställning av resan. Färdtjänstresa kan bokas tidigast två veckor innan önskad 
avresedag. 

Senast ankomsttid garanteras när resenären har en viktig tidpunkt att passa, som till exempel tid 
hos frisör eller en tågresa. Detta anges i samband med beställning av resa. 
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Vid beställning av resa ska beställningscentralen informeras om det förflyttningshjälpmedel som 
skall tas med och om ledsagare eller medresenär medföljer på resan. Likaså om ledar-, service- 
eller assistanshund ska tas med och om särskild service behövs. 

 

AVBESTÄLLNING 

Avbeställning av resa ska göras i så god tid som möjligt före bokad avresetidpunkt. Om resan inte 
avbokas blir resenären ersättningsskyldig för framkörningsavgiften om inte särskilda skäl finns. 
Även plats för medresenär och ledsagare måste avbeställas. Om detta inte sker ska avgift ändå 
erläggas. 

 

EGENAVGIFTER OCH BETALNINGSRUTINER 

Egenavgifterna för resor i färdtjänst avläggs enligt taxa fastställd av Kollektivtrafikförvaltningens 
nämnd. 

Vuxen medresenär betalar samma avgift som den färdtjänstberättigade. 

Ledsagare betalar ingen avgift. 

Egenavgifter betalas direkt till föraren, som lämnar kvitto med uppgifter om datum, klockslag, 
företag samt fordonets ID-nummer. 

 

RESA MED BUSSAR I LINJETRAFIK 

Om färdtjänstinnehavaren vill resa med Dalatrafiks bussar i linjetrafik kan man ansöka om kortet 
”Dalatrafik – Färdtjänst”. Kortet visas för föraren men resan behöver inte förbokas. Med kortet 
har färdtjänstberättigad rätten att ta med en ledsagare kostnadsfritt. Kortet är personligt och 
gäller endast tillsammans med giltigt fotolegitimation. 

 

RESOR INOM KOMMUN I ANNAT LÄN 

Färdtjänstberättigad som är folkbokförd i Dalarnas län, har möjlighet att vid tillfällig vistelse i 
annan kommun utanför Dalarnas län, resa med färdtjänst i aktuell kommun.  

Antalet resor är begränsade till 50 enkelresor per kalenderår.  

Bokning av resa i annan kommun görs av färdtjänstberättigad själv genom anvisad 
beställningsmottagare med vilken Kollektivtrafikförvaltningen har avtal. Färdtjänstberättigad 
betalar angiven egenavgift vid resans start efter särskild taxa. 
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I de kommuner där avtal saknas med beställningsmottagare bokar färdtjänstberättigad själv sin 
resa med lämplig transportör. Färdtjänstberättigad betalar hela taxameterbeloppet och får 
ersättning med avdrag för egenavgift, efter att ha skickat in kvitto på resa till 
Kollektivtrafikförvaltningen färdtjänst. 

Bärhjälp och trappklättrare erbjuds inte vid resa i kommun i annat län. Om transportören 
tillhandahåller tjänsten kan resenären själv beställa och köpa tjänsten. Transportörens avgift 
gäller. 

 

ÅTERKALLELSE OCH OMPRÖVNING AV TILLSTÅND 

Tillståndsgivaren får återkalla/ompröva ett tillstånd att anlita färdtjänst, om förutsättningarna för 
tillståndet inte längre finns eller om det finns förbehåll om omprövning i tillståndsbeslutet. 

Tillstånd kan återkallas/omprövas vid utveckling och förändring av trafiksystemet som medger 
ökad tillgänglighet för tillståndshavaren.  

Ett tillstånd får återkallas om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade 
överträdelser av de föreskrifter och villkor som gäller för färdtjänsten i Dalarnas län. 

 

BEHOV AV FÄRDTJÄNST UPPHÖR ELLER ADRESSÄNDRING 

Om behov av färdtjänst inte längre finns, eller om adress ändras, så ska detta meddelas 
Kollektivtrafikförvaltningen Färdtjänst.  

Vid flytt utanför Dalarnas län upphör färdtjänsttillståndet. 
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Riksfärdtjänst 

INLEDNING 

Riksfärdtjänst regleras genom Lag (1997:735) om riksfärdtjänst. Riksfärdtjänstlagen är en 
ersättningslag och innehåller inga skyldigheter för tillståndsgivaren att anordna transporter. 
Kraven för att beviljas riksfärdtjänst är högre än för färdtjänst och reglerna i riksfärdtjänstlagen 
beskriver vilken miniminivå som tillståndsgivaren enligt lag ansvarar för. 

Detta dokument syftar till att komplettera lagstiftningen med den regionala kollektivtrafikens 
egna generella föreskrifter och villkor för utformningen och servicenivån inom riksfärdtjänst. 

Utöver de generella föreskrifterna och villkoren kan den enskilde individens riksfärdtjänsttillstånd 
kompletteras med individuella föreskrifter och villkor. Individuella föreskrifter och villkor gäller 
endast för den enskilde tillståndshavaren efter individuell prövning. 

Varken de generella eller individuella bestämmelserna får inskränka lagstiftningen men de kan 
däremot vara mer generös än vad lagen kräver. 

De generella föreskrifterna och villkoren kan vid överklagande endast bli föremål för 
laglighetsprövning enligt Kommunallagen (2017:725) medan individuella föreskrifter och villkor 
kan överklagas enligt förvaltningslagens bestämmelser. 

 

Vid handläggning och beslut tillämpas förutom Lag (1997:735) om riksfärdtjänst även lagens 
förarbeten, Transportrådets allmänna råd för riksfärdtjänst 1989:3, propositionen 2005/06:160- 
Moderna transporter samt domstolspraxis. 

Handläggning sker enligt bestämmelserna i Förvaltningslag (2017:900).  

Dessa riktlinjer gäller för personer som är folkbokförda i någon av Dalarnas läns kommuner. 

 

ANSÖKAN 

Ansökan om riksfärdtjänst ställs skriftligt till Kollektivtrafikförvaltningen Färdtjänst, på för 
ändamålet särskild framtagen blankett. Ansökan ska vara Kollektivtrafikförvaltningen Färdtjänst 
tillhanda senast 15 arbetsdagar före planerat avresedatum. Inför storhelger (jul, nyår, påsk, 
midsommar) ska ansökan ske tidigare då tillgången på biljetter och färdmedel ofta är begränsad 
och bokning av resa måste ske tidigare. 
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Vid återkommande resor till samma resmål och för samma ändamål, kan tillstånd sökas för flera 
resor under en längre period. Tillstånd för återkommande resor kan ges med giltighet för högst 
ett år.  

Kompletterande uppgifter som behövs för bedömningen av sökandens rätt till sökt tillstånd ska 
vid behov begäras in. Detta genom till exempel ett medicinskt utlåtande eller personlig kontakt. 

Särskilt intyg krävs och ska bifogas ansökan, om sökanden önskar medföra el-rullstol eller 
service-, ledar- eller assistanshund. 

Vid en ofullständigt ifylld ansökan kontaktas sökanden. 

Alla ansökningar prövas individuellt. Ansökan om riksfärdtjänst ska alltid prövas och kan inte 
avslås med motiveringen att den inkommit försent. 

Om sökande är under 18 år ska prövningen göras i förhållande till barn i motsvarande ålder utan 
funktionsnedsättning. 

 

BESLUT OCH TILLSTÅND 

Alla beslut gällande riksfärdtjänsttillstånd fattas enligt Kollektivtrafikförvaltningens gällande 
delegationsordning. 

Riksfärdtjänst är avsedd för personer vars funktionsnedsättning är varaktig. För att betraktas som 
varaktigt skall funktionshindret förväntas bestå i minst 12 månader. 

Kollektivtrafikförvaltningen Färdtjänst beslutar efter ansökan om sökanden beviljas 
riksfärdtjänst, färdsätt, ledsagare samt om särskilda villkor ska ingå i tillståndet. 

Undantag från samplanerat resande, särskild plats i fordonet eller annat som kan påverka 
samplaneringen av riksfärdtjänstresor, ska prövas individuellt utifrån tillståndshavarens 
hälsotillstånd eller funktionsnedsättning. Detta ska kunna styrkas med ett medicinskt utlåtande. 
Särskilt beslut erfordras. 

Tillstånd ska ges för det färdsätt som med hänsyn till resenärens förutsättningar är det 
billigaste för huvudmannen. 

• I första hand allmänna kommunikationer med tåg, buss, båt eller flyg tillsammans med 
ledsagare. 

• I andra hand, vid de fall resenären kan genomföra del av resan med allmänna 
kommunikationer, kan riksfärdtjänst beviljas med särskilt anpassat färdsätt i form av 
personbil eller specialfordon på de sträckor där anpassade allmänna kommunikationer 
saknas. 
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• I tredje hand enbart resa med särskilt anpassat färdsätt. Resa med personbil eller 
specialfordon kan bli aktuellt först om sökanden inte klarar någon form av allmänna 
kommunikationer, inte ens med hjälp av ledsagare.  

Riksfärdtjänstberättigade har inte rätt till dyrare färdsätt än vad som krävs för att en resa ska 
kunna genomföras. Riksfärdtjänst ska inte beviljas för att befintliga kommunikationer går för 
sällan eller vid fel tid, att det är långt till hållplatsen eller att lokal anslutning saknas. 

Bärhjälp och trappklättrare erbjuds inte i riksfärdtjänst. Om transportören tillhandahåller tjänsten 
kan resenären själv beställa och köpa tjänsten. Transportörens avgift gäller. 

 

LEDSAGARE 

Ledsagare enligt riksfärdtjänstlagen är inte att jämställas med ledsagare enligt annan lagstiftning, 
till exempel lag (1993:387) om stöd eller service till vissa funktionshindrade eller socialtjänstlagen 
(2001:453). Med ledsagare avses i riksfärdtjänstlagen en person som måste medfölja en 
tillståndshavare för att denne ska kunna genomföra en resa. Behovet av ledsagare ska vara knutet 
till själva resan och inte vistelsen på resmålet. 

Tillstånd till ledsagare innebär ingen skyldighet för Kollektivtrafikförvaltningen att anordna en 
ledsagare. Svårigheter för riksfärdtjänstberättigad att anordna en ledsagare är inte skäl för dyrare 
färdsätt. 

Om ledsagare behövs på en del av resan ska ledsagare beviljas för hela resan.  

Ledsagare ska kunna tillgodose de behov den riksfärdtjänstberättigade har för att kunna 
genomföra en resa. Om en riksfärdtjänstberättigad inte kan genomföra en resa med en ledsagare 
kan tillstånd för ytterligare ledsagare beviljas. 

Ledsagare ska alltid resa samma sträcka som den riksfärdtjänstberättigade, det vill säga ledsagare 
måste stiga på och av på samma plats som den riksfärdtjänstberättigade. Ledsagare får inte begära 
service av förare. 

Om ledsagare är i behov av returresa efter att ha bistått en riksfärdtjänstberättigad resenär till 
resmålet, erbjuds detta i form av allmänna kommunikationer. Detsamma gäller för ledsagare som 
reser till annan ort för att möta upp riksfärdtjänstberättigad som beviljats ledsagare på hemresan. 

 

MEDRESENÄR 

Riksfärdtjänstberättigad kan vid resa med personbil eller specialfordon få ta med en medresenär, 
som inte är ledsagare på resan. Medresenären måste stiga på och av på samma plats som den 
riksfärdtjänstberättigade. Medresenär får inte begära service av förare. 
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HJÄLPMEDEL OCH BAGAGE 

Det förflyttningshjälpmedel som behövs under resan får tas med om inget annat angetts i 
tillståndet. 

Bagage får medföras under själva resan, med en begränsning på två väskor eller kassar per 
resenär, med en sammanlagd maximal vikt på 20 kg. 

Ledsagare och medresenär får medföra bagage under själva resan, med en begränsning på två 
väskor eller kassar per resenär, med en sammanlagd maximal vikt på 20 kg. 

 

LEDAR-, SERVICE och ASSISTANS HUND 

Ledar-, service- och assistanshund får medföras. Särskilda regler gäller vid resa med allmänna 
kommunikationer. Resenär bör i god tid ta reda på vad som gäller. 

Beställningsmottagaren skall informeras om medföljande tjänstehund i samband med beställning 
av resan. 

 

SÄLLSKAPSDJUR 

Vid resa med allmänna kommunikationer kan sällskapsdjur medfölja enligt de regler som gäller 
hos respektive trafikföretag. Resenär bör i god tid ta reda på vad som gäller. 

Vid resa med personbil eller specialfordon får sällskapsdjur inte medföras. 

 

BESTÄLLNING 

Beviljad riksfärdtjänstresa beställs av den riksfärdtjänstberättigade via anvisad 
beställningsmottagare. Beställning ska göras inom tid anvisad av beställningsmottagaren.  

Vid beställning av resa ska beställningsmottagaren informeras om det förflyttningshjälpmedel 
som skall tas med och om ledsagare eller medresenär medföljer på resan. Likaså om ledar-, 
service- eller assistanshund ska tas med. 

Vid resa med personbil eller specialfordon sker samåkning när så är möjligt, även om det innebär 
längre restider. Samordning med andra resenärer kan innebära ändrad önskad avresetid. Detta 
meddelas resenär i god tid.  
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AVBESTÄLLNING 

Avbeställning av resa ska göras senast före den tid som beställningsmottagaren meddelar vid 
beställningen. Om resan inte avbokas blir den resande ersättningsskyldig för den egenavgift som 
skulle ha erlagts för resan. Vid akut sjukdomstillstånd som intygas av läkare tas ingen avgift ut. 
Även plats för medresenär och ledsagare måste avbeställas. Om detta inte sker ska avgift ändå 
erläggas. 

 

EGENAVGIFTER OCH BETALNINGSRUTINER 

Avgifterna för riksfärdtjänsten beslutas av regeringen och anges i Förordning 1993:1148 om 
egenavgifter vid resor med riksfärdtjänst. 

Om tillståndet medger ledsagare får denne följa med på resan utan extra kostnad.  

Medresenär ska betala samma avgift som den riksfärdtjänstberättigade om hela resan sker med 
personbil eller specialfordon. Vid resa med tåg, flyg och båt betalar och bokar medresenären sin 
egen biljett. 

Beställningsmottagaren debiterar resenären aktuell egenavgift vid resa med allmänna 
kommunikationer. Vid resa med personbil eller specialfordon betalas egenavgiften till föraren. 

 

ÅTERKALLELSE AV TILLSTÅND 

Tillståndsgivaren får återkalla/ompröva ett tillstånd att anlita riksfärdtjänst, om förutsättningarna 
för tillståndet inte längre finns eller om det finns förbehåll om omprövning i tillståndsbeslutet. 

Ett tillstånd får också återkallas om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade 
överträdelser av de föreskrifter som gäller för riksfärdtjänst. 
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2019-03-21 

Diarienummer 
KS 2019/128 

Ert datum 
2019-04-09 

Er referens 
VON 2019/125 

 
 Kommunstyrelsens förvaltning 

 

Reglemente/riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst 

Beskrivning av ärendet 
Kollektivtrafikförvaltningen i Region Dalarna reviderar nuvarande reglemente 
för färdtjänst och riksfärdtjänst. Revideringen bär namnet ”Riktlinjer för 
färdtjänst och riksfärdtjänst”. Eventuella synpunkter ska vara dem tillhanda 
senast 1 april 2019. Vård- och omsorgsförvaltningen har, tillsammans med 
samhällsbyggnadsförvaltningen och social- och utbildningsförvaltningen, fått 
förslaget för påsyn och yttrande till kommunstyrelsens förvaltning med 
förlängd svarstid till 12 april 2019. 

Förvaltningens synpunkter 

Liggande transport erbjuds inte i färdtjänst 
Innan 1998 inrymdes färdtjänst i Socialtjänstlagen. Den 1 januari 1998 trädde 
lagen om färdtjänst i kraft och ersatte socialtjänstlagens del av färdtjänst. 
Färdtjänstens ska betraktas som en trafikpolitisk tjänst i syfte att bidra till en 
tillfredställande trafikförsörjning också för funktionshindrade och inte som ett 
bistånd. Bland våra kommuninnevånare kommer det alltid finnas personer som 
är i behov av liggande transport i samband med resor. Det kan inte vara 
lagstiftarens mening att våra mest sjuka äldre och mest funktionsnedsatta i 
samhället ska stå utanför färdtjänstlagen och begränsa deras dagliga livsföring. 
Med det nya förslaget kommer personer med stora funktionsnedsättningar att 
hamna i ett gränsland mellan färdtjänsten, socialtjänsten och sjukvården. Att det 
inte finns möjlighet till liggande transport i riksfärdtjänst kan inte vara 
likhetstecken med att det inte ska finnas i färdtjänsten. Syftet med färdtjänst 
och riksfärdtjänst är inte det samma. I förslaget hänvisas det till en 
prejudicerande Kammarrättsdom. Hur har man bedömt att domen är 
prejudicerande? En Kammarrättsdom går att överklaga och det är vid en 
Högsta förvaltningsrätts dom som en dom blir prejudicerande. 

Gällande trappklättrare/bärhjälp 
Gällande trappklättrare/bärhjälp är kommunen medveten om att det är 
problem med att trappklättrare inte kan användas i alla lägen. Att göra en 
särskild prövning för att beviljas det är inte fel, men att tidsbegränsa beslutet till 
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Ludvika kommun 
Datum 
2019-03-21 

Diarienummer 
KS 2019/128 

Sida 
2(2) 

 

 

6 månader i avvaktan på bostadsanpassning eller byte av bostad kommer ställa 
till andra problem. För det första får inte alla bostadsanpassning och för det 
andra kommer det oroa dem som får beslutet. Många av dem som behöver 
bärhjälpen har inte egen förmåga och ingen som kan hjälpa dem med att ansöka 
om nytt beslut om bostadsanpassningen inte är genomförd av olika anledningar 
eller att annan bostad inte är tillgänglig, och gör då att de begränsas i sitt 
resande. Om de inte får bostadsanpassningen kommer ansökningarna till 
särskilt boende öka till kommunen. Det är inte en självklarhet att de beviljas 
särskilt boende för att de bor i fastighet med en trapp som inte klarar 
trappklättrare. Det kommer medföra förhoppningar om rätt till särskilt boende 
hos kommuninnevånarna som kanske inte kan uppfyllas. Att byta bostad på 
den öppna bostadsmarknaden är heller inte lätt då det råder stor bostadsbrist i 
Ludvika kommun.  

Konsekvensen blir att personen kommer behöva ha kontakt med flera 
myndigheter för sin dagliga livsföring på grund av att det finns begränsningar i 
beviljandet av deras resor. Det kan inte vara rätt, dessutom så är det fortfarande 
de mest sjuka äldre och funktionshindrade vi pratar om. De har inte samma 
förutsättningar att klara vardagen som andra har. 

Ledsagare 
Gällande förenklad handläggning för personer över 85 år som också inkluderar 
ledsagning kan ge ekonomiska konsekvenser för kommunen, då ledsagningen 
bekostas av kommunen. Det finns många 85 åringar som klarar att resa på egen 
hand. Det borde fortfarande beslutas utifrån underlag som styrker att de inte 
kan resa själva. Vill de ha någon med sig kan de ta med en medresenär som 
betalar samma avgift som de själva.  

Övriga synpunkter 
Kommunerna i Dalarna har valt att gå samman och överlämna 
myndighetsutövningen av färdtjänst och riksfärdtjänst till Region Dalarna och 
betalar en summa pengar för det. Ändring i de delar som direkt berör 
kommunen kommer påverka kommunens ekonomi och  arbetssituation då 
handläggning och beslut till vissa delar åter komma falla på kommunen. 

 

 

Lotta Daun Messing 
Enhetschef för biståndshandläggning 
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