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Riktlinjer för ”Låneförråd hjälpmedel”
Grundprincipen är korttidslån (ca två veckor) och att lånet endast gäller medan pati-enten vistas
på sjukhuset. Undantag finns dock när det gäller pumparna för un-dertrycksbehandling där finns
stor variation i lånetiden och det kan finnas anledning att ordinera behandling i hemmet. Även för
madrasserna kan finnas anledning med längre utlåningstid.
Var uppmärksam på att när behandlingsmadrass används behövs i allmänhet högre sänggrindar
än standard. Detta ansvarar avdelningarna helt och hållet för själva. I förrådet finns inga
sänggrindar att tillgå.
Vid lån av de enklare hjälpmedlen skall alltid kontakt tas med ansvarig arbetsterapeut och/eller
sjukgymnast för att utreda om det kan bli aktuellt med ett personligt utprovat hjälpmedel. Om det
inte är aktuellt kan avdelningen låna hjälpmedlet från förrådet så länge behov finns, dock skall
regelbunden behovsbedömning genomföras
Plats
Plan 1 SkaS Skövde, skyltat från röda hissarna, bredvid omklädningsrum 20.
Utlåning
Förrådet är låst varför förrådsansvarig alltid måste kontaktas (tel 326 82).
För kvällar, nätter och helger kontaktas Beredskap & Säkerhet (tel 328 40, ps 6573).
Tänk på att ha god framförhållning när hjälpmedel behöver lånas eftersom förråds-ansvarig
alternativt Beredskap och Säkerhet har andra arbetsuppgifter och inte ga-ranterar omedelbar
hjälp. Lämplig tid för hämtning av hjälpmedel överenskommes då kontakt tas.
Välj produkt från hyllan.
Fyll i låneblanketten som finns i förrådet. Alla fält skall fyllas i.
Lämna låneblanketten på angiven plats. Går ett hjälpmedel sönder under utlånings-tiden skall
förrådsansvarig kontaktas.
Utlåning till Sjukhusen i Mariestad, Falköping och Lidköping
Kontakta förrådsansvarig, förklara vilket hjälpmedel ni behöver låna.
Lånande avdelning tar reda på leveransmöjligheter (Labbilen tar endast extra gods i mån av
plats).
Förrådsansvarig fyller i låneblanketten och ansvarar sedan för att skicka hjälpmedlet.
Kvällar, nätter och helger kan i allmänhet ingen leverans ske utanför SkaS Skövde.
Återlämning
Hjälpmedlen skall alltid återlämnas närmaste vardag efter behovet har upphört, det är inte tillåtet
att ha kvar hjälpmedlet på avdelningen ifall det kommer en ny patient med liknande problem. För
att kunna spåra alla hjälpmedel är det av yttersta vikt att alla hjälpmedel kommer åter innan det
lämnas ut till annan patient.
Återlämning kan endast ske vardagar 07:30 – 16:00
Kontakta alltid förrådsansvarig.
Lånande avdelning ansvarar för att hjälpmedlet kommer till förrådet.
Hjälpmedel som återlämnas ska vara väl rengjorda

Uppdaterat 20161109

Annika Bergqvist 2013-07-03 Hjälpmedelssamordnare

Sortiment
Produkt

Antal

Gåbord, max brukarvikt 240 kg

1

Rullstol, max brukarvikt 295 kg

1

Dyna till rullstol

1

Comfortrullstol REA sb 39

1

Sittdyna Floshape 40,5 Xx53,5

1

Bord M

1

Comfortrullstol REA sb 44

1

Sittdyna Floshape 45,5 x 53,5

1

Bord L

1

Nackstöd

1

Huvudstöd

1

Stålift

1

Duschstol, max brukarvikt 300 kg

2

Toaförhöjning max brukarvikt 300 kg

2

Madrass, max brukarvikt 250 kg

5

Madrass med överdrag Auto Air Select 0-260 kg

7

Madrass med överdrag CuroCell Auto4 30-180 kg

3

Pump för undertrycksbehandling, Avance

5

Pump för undertrycksbehandling, ActiVAC

5

Pump för undertrycksbehandling, InfoVAC

3

Förband/förbrukningsmaterial till pumparna ansvarar varje avdelning för själv och beställs som
tidigare dvs. via Beställningsportalen
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