
   
 

Om Specialanpassning 
 
Enligt förskrivningsprocessen ska du som förskrivare prova ut, anpassa och välja lämplig specifik 
produkt. I vissa fall räcker inte de produkter eller kombinationer av dessa till för att lösa 
problemet. Som förskrivare får du då istället initiera och utfärda en anvisning för specialanpassad 
produkt. Denna kan sen antingen tillverkas av ett hjälpmedelsföretag eller av Hjälpmedelscenter 
(Hmc).  
 
Blankett för anvisning finns under allmän info i WebSesam. Vet du redan från början att det 
kommer krävas en specialanpassning, fyller du i de delar av blanketten som du kan. Därefter 
skapar du en arbetsorder annan tjänst och anger att det handlar om en specialanpassad produkt. 
Alternativt kommer vi från Hmc att ta kontakt med dig om vi anser att ärendet kräver en 
specialanpassning. Du kommer då ombedjas att börja fylla i anvisningen. Denna lämnar du sedan 
till Hmcs tekniker. Tillsammans ska ni analysera vilka risker som kan finnas med den 
anpassningen Står dessa i proportion till nyttan med den anpassade produkten och den är 
tekniskt möjlig att ta fram, kommer den att tillverkas.  
 
Hmc dokumenterar hur produkten tillverkats och det färdiga resultatet. Därefter ska du som 
förskrivare godkänna produkten genom att skriva på anvisningen. Till den anpassade produkten 
ska en bruksanvisning medfölja. Vanligen kan bruksanvisningarna som medföljer produkten/-
erna som specialanpassat användas som grund. I vissa fall kan delar behöva strykas och 
kompletteras med ny text om hur produkten ska användas. Finns ingen bruksanvisning att utgå 
ifrån är det din uppgift att ta fram den från grunden. Den färdiga anvisningen förvaras på Hmc 
och produkten numreras med ett löpnummer på en särskild gul etikett.  
 
När produkten ska börja användas måste brukaren och övriga som hanterar hjälpmedlet få 
information om hur detta ska användas och om specialanpassningen medför några risker.  
Uppföljning av produkten och hur den används ansvarar den som upprättat anvisningen för. 
Detta ska ske minst en gång om året.  
 
Viktigt att tänka på är att en specialanpassad produkt inte får överlåtas till annan brukare. Att 
produktens CE-märkning som hjälpmedel inte gäller för en specialanpassad produkt. Detta 
innebär att tillverkarens garantiåtagande kan påverkas. Att den specialanpassade produktens 
konstruktion uppfyller anvisningen är tillverkarens ansvar d.v.s. Hmc eller hjälpmedelsföretag. 
 
Ta gärna kontakt med Hmc om du har fler frågor kring specialanpassning.        
 
 


