
VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR – PRIMÄRVÅRDSREHABILITERING HÖRSEL 
 

1. Vad menar förvaltningen med skrivningen under punkt 4.1 Basuppdrag ”Minst 50 procent av den totala 

hälso- och sjukvårdspersonal på mottagningen ska ha klinisk erfarenhet från öppenvårdsverksamhet 

inom respektive profession motsvarande minst fyra år.” ? 

Av den totala hälso- och sjukvårdspersonalen ska minst 50 procent ha klinisk erfarenhet från öppenvårds- 

verksamhet. Den kliniska erfarenheten ska ha inhämtats från de professioner som ingår i uppdraget, till exempel 

ska en arbetsterapeut ha erfarenhet som arbetsterapeut.  

2. Kan hembesök genomföras hos patienter som inte kan komma till avdelningen på grund av sjukdom?  

Uppdraget som anges i uppdragsbeskrivningen ska utföras på den auktoriserade mottagningen. Undantag kan 

endast ske vid synnerliga skäl efter samråd med SLL i varje enskilt ärende. 

3. Får leverantör som har avtal med landstinget som rör vård eller service använda register över sin 

”kundstock” fritt? 

I patientdatalagen kap 2 § 4 står klart vilka ändamål uppgifter får användas för, hänvisar även till 

personuppgiftslagen § 9 och § 10. De register som upprättats utifrån avtalets uppdrag kan i princip inte användas 

till andra ändamål (t.ex. marknadsföring) än vad det har upprättats för. Varje vårdgivare är ansvarig för sin 

hantering av personuppgifter. Datainspektionen är tillsynsmyndighet för den här typen av frågor. 

4. Vad gäller för service av hörapparater som förskrivs enligt Fritt val av hjälpmedel? 

Förtydligande i Uppdragsbeskrivningen punkt 3.3 

Vid behov av reparationer av hjälpmedel som tillhandahålls av Beställaren ska vårdgivaren skicka till 

upphandlad leverantör. Vid reparation av hjälpmedel som förskrivits enligt Fritt val med servicekonto nyttjas 

reparationskontot som är kopplat till rekvisitionen. För reparation av hjälpmedel enligt Fritt val utan 

servicekonto står brukaren för reparationskostnaderna. 

5. Var hittar jag det aktuella hörapparatsortimentet SLL har upphandlat som gäller nu? 

Det aktuella hörapparatsortimentet finns i Hjälpmedelsguiden under respektive trappsteg för kommunikation 
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