
V2022-01-12

 

 2023-01-12 1 (2) 

Vård och Omsorg   
 

POST 235 81 Vellinge 

BESÖK Norrevångsgatan 3 

TELEFON 040-42 50 00 

FAX 040-42 04 77 

 
 

 

 

Ansvarig 

 

 

Upprättad den 

 

Christina Persson 

Upphandlings- och utredningsansvarig 

 

Gunilla Liljegren 

Kvalitetsansvarig 

2022-04-19  

   

Upprättad av Reviderad den  

Christina Persson 

Upphandlings- och utredningsansvarig 

 

Gunilla Liljegren 

Kvalitetsansvarig 

2023-01-12  

 

Rutin för ansvarsfördelning i vissa hjälpmedelsfrågor i Vellinge 

kommun – LOV-avtal för hemsjukvård 

Ansvarsfördelning i vissa hjälpmedelsfrågor 

Kommunens LOV-leverantör har det totala kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret 

när det gäller hjälpmedel vilket innebär att utrusta, bekosta, reparera och serva samtliga 

hjälpmedel. Undantaget är nyanskaffning av vårdsängar inklusive standardmadrasser 

och taklyftar på vård- och omsorgsboende. Korttidsavdelningar är utrustad med 

duschpallar och Mover plus som bekostas av Vellinge kommun.   

 

LOV-leverantör ansvarar för att från vård- och omsorgsboende ta emot information om 

att vårdsängar, taklyftar med tillbehör och Mover plus behöver repareras samt ansvarar 

för arbetsorder till Sodexo. Kostnad för reparation av dessa ansvarar vårdleverantör för. 

 

Transportrullstolar och akutlyftar på vård- och omsorgsboenden och aktivitetshus 

betraktas som arbetstekniskt hjälpmedel. Vårdleverantör (vård- och omsorgsboende) 

respektive LOV-leverantör av hemtjänst (aktivitetshus) ansvarar för att anskaffa och 

bekosta av transportrullstolar och akutlyftar samt har ansvar för underhåll, service och 

reparation av dessa. 

Antalet transportrullstolar ska vara relevant utifrån antal boende och passa merparten 

vad gäller komfort och sittbredd.  

 

Definitioner 

Hjälpmedel Individuellt utprovad produkt som syftar till att 

bibehålla eller öka aktivitet, delaktighet eller 
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självständighet genom att kompensera en 

funktionsnedsättning (Socialstyrelsens termbank).  

 Hjälpmedel kan också vara inköpta för gemensamt 

nyttjande. 

 

Individuellt förskrivna hjälpmedel Process för förskrivning av hjälpmedel omfattar 

utprovning, ev specialanpassning, information, 

träning och uppföljning (Socialstyrelsens 

termbank). 

 

Medicinteknisk produkt En produkt som enligt tillverkarens uppgift ska 

användas separat eller i kombination med annat för 

att hos människor 

1 påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller 

lindra en sjukdom  

2 påvisa, övervaka, behandla, lindra eller 

kompensera en skada eller en funktionsnedsättning 

3 undersöka, ändra eller ersätta anatomin eller en 

fysiologisk process (Vårdhandboken). 

 

Arbetstekniska hjälpmedel Arbetstekniska hjälpmedel används för att 

underlätta för personal som deltar i vård och 

omsorg av personer med funktionsnedsättningar. 

Syftet med ett arbetstekniskt hjälpmedel är att få 

en bra arbetsmiljö och att förebygga och förhindra 

ohälsa och olycksfall (SFS 1977:1160). Dessutom 

ska personalen kunna utföra sitt arbete på ett 

säkert sätt för en person med funktionsnedsättning. 

Det är viktigt att balansera personalens behov mot 

de behov som personen med 

funktionsnedsättningen har (Vårdhandboken). 

 

Vårdleverantör Den leverantör som har avtal för drift av vård- och 

omsorgsboende. 

 

 

 

 


