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Utlåning av medicintekniska produkter
Dnr 02773-2017, 2046-16

Förslag till beslut
1. Regionstyrelsen beslutar att utlåning av medicintekniska produkter ska
ske med samma villkor som gäller för regionens utlåning av hjälpmedel.
2. Ovanstående beslut omfattar även landstingsstyrelsens beslut om ”Patientstyrd warfarin-behandling i Norrbotten” 2016-04-27 §86.

Yttrande till beslutsförslaget
Många medicintekniska produkter köps in och lånas ut till patienten. För att
främja rätt hantering och kostnadskontroll behöver utlåning och återlämning
regleras.

Sammanfattning
I regionens riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning, sker utlåning av hjälpmedel enligt särskilda villkor. En
blankett för låneförbindelse och återlämning av hjälpmedel används när
hjälpmedel lånas ut till personer med funktionshinder. Regionstyrelsen föreslås besluta att även medicintekniska produkter kan lånas ut till patienter
enligt samma villkor.

Ärendet
Medicintekniska produkter används i stor utsträckning inom regionens
hälso- och sjukvård. Allt fler produkter köps in av regionen och lånas/ lämnas ut till patienter för personligt bruk. I många fall är kostnaden för en produkt hög och därmed uppstår ett behov av kostnadskontroll för verksamheterna. Det kan uppstå situationer där patienten är oaktsam och vänder sig till
verksamheten för att låna/hämta ut fler produkter än vad som krävs vid normal användning.
Det finns behov att reglera utlåning samt skadeståndskrav för medicintekniska produkter. I regionens riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för
personer med funktionsnedsättning, anges villkor för lån och skadeståndskrav i en särskild låneförbindelse. Här finns även en återlämningsblankett
som fylls i när produkten återlämnas till verksamheterna. Om en patient varit
oaktsam med en produkt utreder Länsservice kostnader för reparation och
eventuella ekonomiska krav gentemot patienten. Verksamheter som lånar/lämnar ut medicintekniska hjälpmedel för personligt bruk, föreslås kunna
använda samma villkor och blanketter för utlåning som finns i hjälpmedelsportalen.
Som en följd av villkoren för lån och återlämning behöver landstingsstyrelsens förslag till beslut 2016-04-27 §86 ”Patientstyrd warfarin-behandling i
Norrbotten”(dnr 2046.16) justeras. Förslaget lyder: ”Införa patientstyrd warfarin-behandling kostnadsfritt till de patienter som kan ta ett större egenan-
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svar för sin uppföljning och dosering av läkemedlet warfarin. Landstinget tar
ut 1 000 kronor i avgift om patienten inte lämnar tillbaka mätutrustningen
vid avtalets slut”.
Sista meningen föreslås strykas och ersättas med: ”Regionen har möjlighet
att begära skadestånd om produkten ej lämnas tillbaka i fungerande skick,
enligt regionens villkor för utlåning av hjälpmedel”

Bilagor:
Låneförbindelse (Hjälpmedelsportalen)
Återlämning av lånade hjälpmedel (Hjälpmedelsportalen)

Protokollsutdrag skickas till:
Divisionschef Närsjukvård
Divisionschef Länssjukvård
Divisionschef Service
IT/MT-direktör
Verksamhetsdirektör
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