
Tekniker grupp 
 

Den nya nationella hjälpmedelsdatabasen 
ett samarbete mellan 



Projektet  Hitta och jämför hjälpmedel 

Projektet Hitta och 
jämför hjälpmedel 

Professionella 
databasen 

Publika Webb-
tjänsten 

Konsument
produkter 

Nationell eHälsa 

Inera AB Hjälpmedelsinstitutet 



Vad är nationell eHälsa? 

Vårdtjänster 
Produktportfölj 
  

Invånartjänster 
Produktportfölj 

Sveriges Kommuner och Landsting 

Center för eHälsa i samverkan  

Inera AB 

Infrastruktur 
Produktportfölj 

SLL 
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Några strategiska utgångspunkter  
Oberoende neutral huvudman med kompetens inom kvalitetssäkring och 
beställarkompetens av nationella utvecklingsprojekt 

Underlag tidigare utredningar, rapporter och remissvar 

HI sårbar som nationell aktör med begränsade utvecklingsmöjligheter 

Finansiering sker redan idag via landsting/regioner som intressenter 

Tydligare roller mellan beställare och utförare 

 

 

 

 

 

 

 

Varför har HI medverkat i att driva frågan 
om databasen? 
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Några verksamhetsfördelar för hjälpmedelsverksamheten 
Jämförelser på nationell nivå för att lättare och bättre uppnå jämlik vård, 
kvalitetsäkring och patientsäkerhet enligt ö.k mellan Staten och SKL 

Status och värdehöjande för politikområdet i allmänhet och strategiskt för 
hjälpmedelsområdet i synnerhet 

Regeringen vill främja en ökad personlig valfrihet inom 
hjälpmedelsområdet där tillgänglig hjälpmedelsinformation är en 
förutsättning 

Skapar nya flexibla möjligheter för patienten med integrering till andra 
patientsystem som stärker patientens ställning inom hälso- och sjukvården 

Förväntad ökning och samband mellan medicinska åtgärder och behov av 
hjälpmedel, tätare integration mellan hjälpmedel/vård/omsorg 

 

 

 

 

Varför har HI medverkat i att driva frågan 
om databasen? 



Regeringens uppdrag 
Hitta och jämför hjälpmedel 

Tillgänglig via 1177.se/Vårdguiden 1 juli 2014 

Slutredovisning av projektet 1 september 2014 

Budget om 17 milj sek (exkl  

Resultatet ägs av alla 20 landsting och Gotlands kommun, eHälsa 
förvaltas av CeHis genom Inera AB 

 3 olika delar 
Professionella hjälpmedelsdatabasen 

Hitta och jämför hjälpmedel, publik tjänst 

Konsumentprodukter 

 

Om projektet 



Om uppdraget publik webbtjänst  1177.se 

Utveckla en interaktiv jämförelsetjänst som för 
personer med funktionsnedsättning 

gör det lättare att jämföra olika hjälpmedel 

ökar delaktigheten och inflytandet i samband med val 
av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning 

stärker hjälpmedelsanvändare genom ökad information 

Skapa en anpassad så kallad temasida om 
hjälpmedelsval 
Jämförelsetjänst och temasida på 1177.se 

Samlad plats för information och vägledning 



Webbtjänst på 1177.se 



Konsumentprodukter som hjälpmedel 



Konsumentprodukter 

Projektet Hitta och 
jämför hjälpmedel 

Professionella 
databasen 

Publika 
Webb-tjänsten 

Konsument
produkter 

Nationell eHälsa 

Inera Hjälpmedels-
institutet 



Konsumentprodukter 
 
Definition i projektet: 

Produkter avsedda för konsumenter som också kan 
användas för att kompensera funktionsnedsättning och 
som finns att köpa i öppna handeln. 

 

I enkäter: Produkter som du köpt själv alternativt 
produkter som inte kan förskrivas 



Vad är medicintekniska 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,  
 



Sjukvårdshuvudmannen beslutar vad som 
är hjälpmedel 

Medicintekniska 
produkter 

Konsument-
produkter 

Andra 
produkter 

Hjälpmedel 



Uppdrag om Konsumentprodukter, två 
delar 

Konsument-
produkter 

Förutsättningar för 
förskrivning  

Förutsättningar för 
information 1177.se 



Konsumentprodukter och Alternativ 
telefoni 

Webbtjänst om 
hjälpmedel - SKL 

Databasen Webb-
tjänsten 

Konsument
produkter 

CeHis 

Inera Hjälpmedels-
institutet 

Alternativ 
telefoni 

Konsument
produkter 

Hjälpmedels-
institutet 

Juridik 



Rättsjuridisk utredning 

Finns inte några juridiska hinder  

Skillnad på att förskriva konsument-
produkter respektive medicin-
tekniska produkter  

CE-märkning viktig 

Patientskadelagen  

Patientsäkerhet 

Patientsäkerhetsriskanalyser 
Vårdgivarnivå 

Individuell nivå 

 

 



Handbok ska tas fram 

Innehåll utifrån olika 
scenarier 

Vad som gäller för 
sjukvårdshuvudman 
respektive förskrivare 

Checklistor/förslag till 
patientsäkerhetsrisk-
analys 



Vad används idag? Vilka produkter handlar 
det om? 

Enkäter och intervjuer med 
brukare 

Googlesökanalys 

IT-frågan 

Enkäter till  
Förskrivare 

Hjälpmedelsverksamhet 

Utställningar och 
visningsmiljöer 

 



Inom uppdraget  

En modell och principer för  

hur och vilken information om 
konsumentprodukter som ska 
visas på 1177.se samt  

vem som ska lägga in 
informationen 

vem som kvalitetssäkrar 

 

Arbetet ska vara klart 20 
december 2013 

 

 


