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Utifrån hälso- och sjukvårdslagen har den med störst behov högst prioritering. Inom 

rehabiliteringen innebär det insatser som skapar trygghet och säkerhet för patienten i hemmiljön.  

När det är ett upprättat stabsläge, när pandemi är konstaterad och bemanningen inte kan 

upprätthållas på en normal nivå kommer följande att gälla som ersätter tidigare 

prioriteringsordning på enheten. 

Prioritering av hjälpmedelsbehov är kopplat till arbetsuppgifternas prioritering. 

 
Arbetsuppgifter med HÖG prioritet. Ska utföras 

 Åtgärder som säkerställer primära behov inom personlig vård, te x kunna inta föda, förflytta 

sig, gå på toaletten, sköta sin hygien, kommunicera självständigt eller med hjälpmedel 

 Genomföra riskbedömning trycksår (sittande) 

 Vård i livets slut  

 Säkerställa att material finns till patienter som behandlas med CPAP, Bi-level, hostmaskin 

 Dokumentation. Extra viktigt eftersom möjligheterna till muntlig kommunikation minskar.  

 Ta emot patienter som kommer från Hallands sjukhus. 

 

Arbetsuppgifter med LÄGRE prioritet  

 Åtgärder för att minska risker för patienten, t ex förflyttningsproblematik i samband med 

förändrat hälsotillstånd; sittproblematik såsom risk för urglidning från stol, utredning och åtgärder 

i med anledning av konstaterad fallrisk.  

 Bedömning av behöv av bostadsanpassning i ordinärt boende.  

 Uppföljning av insatta åtgärder 

 Träning och behandling för att återfå funktions – och aktivitetsförmåga samt öka graden av 

självständighet och delaktighet hos patienten. 

 

Arbetsuppgifter med LÅG prioritet  

 Behandling/träning i syfte att bibehålla funktioner, aktivitet och delaktighet så länge det är 

möjligt hos patienter med långvariga, bestående sjukdomstillstånd.  

 Handledning och instruktioner till anhörig/personal angående enskilda patienters behov av 

funktionsbevarande arbetssätt. 

 SIP i hemmet (gäller ej utskrivningsplanering) 

 Kvalitetssäkring/register  

 Måluppföljning 

 Möten  
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