Ansvarsfördelning och stöd till arbetsterapeut och fysioterapeut vid hjälpmedelsförskrivning
i samband med utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Arbetsterapeut/fysioterapeut på sjukhuset ansvarar för att
•
bedöma patientens behov av rehabiliteringsinsatser inklusive
hjälpmedelsförskrivning.
•
säkerställa att patientens behov av nödvändiga hjälpmedel i samband med
utskrivning är tillgodosett antingen genom att själv prova ut hjälpmedlet
eller samråda med primärvård/hemsjukvård kring insatser på mottagning
eller i hemmet.
•
inhämta information från SAMSA och webSesam, vid behov även från
habiliteringen.
•
fylla i kontaktuppgifter i SAMSA
•
lägga till primärvårdsrehab som part i SAMSA när det är aktuellt.
•
bevaka information i planeringsfliken i SAMSA gällande rehabilitering,
besvara eventuella frågor och skriv relevant information.
•
vid behov efterfråga information (ff a via SAMSA) från arbetsterapeut/
fysioterapeut i primärvård eller hemsjukvård.
•
överrapportera enligt REPRI* till arbetsterapeut/ fysioterapeut i
primärvård eller hemsjukvård vid behov av uppföljning av förskrivning som
skett på sjukhuset och/eller vid behov av fortsatt rehabiliteringsinsatser.
Nedanstående frågor är ett stöd för arbetsterapeut/ fysioterapeut på sjukhuset
(ett komplement till riskbedömning inför förskrivning) för att avgöra om
”nödvändiga hjälpmedel” kan provas ut på sjukhuset eller inte.
•
•
•
•
•
•
•

Behöver patienten hjälpmedlet omgående efter utskrivning?
Kan hjälpmedlet justeras efter patientens behov på sjukhuset eller
behöver det ske i hemmet?
Kan information som säkerställer användningen ges på sjukhuset?
Vilket stöd finns i omgivningen?
Planerad utskrivningsdag?
Behöver hjälpmedlet beställas eller finns det i förråd?
Kan hjälpmedlet beställas av arbetsterapeut/fysioterapeut på sjukhuset
med leverans till patientens hem?

* REPRI = Riktlinje för överrapportering avseende arbetsterapi och fysioterapi vid utskrivning
från sjukhus. Finns på Närvårdssamverkan Södra Älvsborgs hemsida.

Nödvändiga hjälpmedel
Närvårdssamverkan Södra Älvsborgs definition av Nödvändiga hjälpmedel är
de hjälpmedel patienten har behov av för att på ett säkert sätt klara
förflyttning inomhus (inklusive till/från säng) och toalettbesök samt de
hjälpmedel som krävs för att förhindra vårdskada. Ett nödvändigt hjälpmedel är
inte alltid optimalt utan kan vara en tillfällig lösning för att patienten ska klara
sig tills arbetsterapeut/fysioterapeut i primärvård eller hemsjukvård kan prova
ut ett bättre alternativ.
Arbetsterapeut/fysioterapeut i primärvård och hemsjukvård ansvarar för att
•
komplettera vårdbegäran med information som kan underlätta
bedömningen för arbetsterapeut/ fysioterapeut på sjukhuset, i de fall
arbetsterapeut/ fysioterapeut i primärvård och hemsjukvård har
kännedom om patienten.
•
fylla i kontaktuppgifter i SAMSA.
•
delta aktivt i planering inför utskrivning genom att bevaka information i
planeringsfliken i SAMSA gällande rehabilitering, besvara eventuella frågor
och skriv relevant information tex ”hembesök planerat till 2020-xx-xx för
fortsatta åtgärder”
•
eventuellt beställa hjälpmedel utifrån bedömning som gjorts av
arbetsterapeut/ fysioterapeut på sjukhuset och vid behov prova ut
hjälpmedel på mottagning eller i hemmet.
•
utifrån överrapportering göra uppföljning av förskrivning som skett på
sjukhuset och/eller vid behov av fortsatt rehabiliteringsinsatser.
Överrapportering kan ske var som helst i förskrivningsprocessen
men den arbetsterapeut/ fysioterapeut som provar ut ett
hjälpmedel ansvarar för att ge en första information om
lånevillkor och handhavande.
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