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Tillvägagångssätt 
Syftet med riktlinjen är att tydliggöra ansvarsfördelning vid bedömning /utprovning och 

uppföljning av hel- och halvautomatiska sängar av märket ”Rotobed” som är inköpt till 

hemvårdsförvaltningen, Halmstads kommun och ska användas på äldreboenden. 

Produkten är inte en del av grundutrustningen och ska därför hanteras enl. följande: 

 

Ansvar 
 

Ansvarsfördelning: 

 

Leg. arbetsterapeut/ Leg. fysioterapeut/sjukgymnast 

Ansvarar för att: 

 

 göra en bedömning avseende patientens behov av en hel/ halvautomatisk säng. 

 prova ut hjälpmedlet och dokumentera hur produkten ska hanteras av baspersonalen på 

enheten. 

 ge baspersonalen instruktioner och praktisk handledning i förflyttningssituationen. 

 informera patient och anhöriga om syfte och mål med hjälpmedlet. 

Uppföljning av hjälpmedlet ska ske kontinuerligt, dock minst en gång/år 

Uppföljningen dokumenteras i patientjournalen. 

 

 

Enhetschef för baspersonal 

Ansvarar för att:  

 

 baspersonalen har erforderlig kompetens i att använda hel- halvautomatisk säng. 

 Ansvara för att produkten är registrerat i inventariesystemet. 



 
 

 

 

Baspersonal 

Ansvarar för att: 

 

 följa de instruktioner som givits av leg. arbetsterapeut och leg. 

fysioterapeut/sjukgymnast samt vidarebefordra informationen till sina kollegor.  

 kontakta kommunrehabs personal vid förändrat behov hos patienten eller vid 

osäkerhet kring förflyttningssituationen. 

 regelbundet rengöra produkten. 

 

MAR 

Ansvarar för att: 

 

 riktlinjer finns och hålls uppdaterade. 

 

Avvikelserapport 

 

 Tillbud eller olyckor med produkten ska omedelbart rapporteras till MAR för fortsatt 

handläggning. 

 Avvikelserapport skrivs vid händelse som orsakas av fel produkten eller handhavande. 

 

Bakgrund 
 

Den tekniska utvecklingen har medfört att allt mer välfärdsteknik, olika tekniska lösningar 

och produkter utvecklas för äldreomsorgen och för personer med funktionsnedsättningar av 

olika slag. 

Hemvårdsförvaltningen beslutade 2018 att göra en satsning på hel- och halvautomatiska 

sängar i syfte att testa välfärdsteknik i verksamheten. Ett antal sängar köptes in och 

implementeringen skedde via ett pilotprojekt.  

Syftet med riktlinjen är att tydliggöra ansvarsfördelningens vid användandet av de inköpta 

sängarna i förvaltningen. 

 

 

Referensdokument 
 

1. Riktlinje för  inköpt grundutrustning, medicintekniska produkter i 

hemvårdsförvaltningen Halmstads kommun, MAS MAR handboken 

2. Riktlinje för kvalitetssäkring av medicintekniska produkter, MAS MAR 

handboken 

3. Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:1) om användning av medicintekniska 

produkter i hälso-och sjukvården. 

4. Övergripande riktlinjer för hjälpmedel 2019, Region Halland 

5. Vårdriktlinjer, Hjälpmedelcentrum, Region Halland 

https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/20081-om-anvandning-av-medicintekniska-produkter-i-halso--och-sjukvarden/
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/20081-om-anvandning-av-medicintekniska-produkter-i-halso--och-sjukvarden/
https://styrdadokument.regionhalland.se/docs/43980908-B31D-482C-BC30-46080554F5E9.docx
https://vardgivare.regionhalland.se/behandlingsstod/funktionsnedsattning/hjalpmedel/

