
Att vara delaktig i valet av hjälpmedel
Alla människor är unika och har olika behov och utmaningar. 
Detta gör att delaktigheten vid valet av hjälpmedel är mycket 
viktig för att den enskilde personen ska känna välbefinnande.1

När en användare är nöjd med sin tappningskateter och 
känner att den passar in dennes vardag, ökar sannolikheten 
att hen följer sin ordination.2

Om en person mår bättre och lättare uppnår sina behandlings-
mål som följd av att hen får möjlighet att påverka sin 
situation, kan det vara en stor vinst både för den enskilde 
individen och samhället i stort. 

Vilka rättigheter har du som användare? 

Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
I lagens 3 kap. 1 § står det att ”Målet med hälso- och 
sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för  
hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla 
människors lika värde och för den enskilda människans 
värdighet.” 

I 5 kap. 1 § står det att ”Vården och behandlingen ska så 
långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med 
patienten. Den ska vara av god kvalitet med en god hygienisk 
standard och bygga på respekt för patientens själv-
bestämmande och integritet.”

Det står även i 10 kap. 2 § att ”Landstinget ska ge patienten 
möjlighet att välja hjälpmedel enligt vad som anges i 7 kap.  
2 § patientlagen (2014:821).” 

Patientlagen (2014:821) 
Denna lag syftar till att inom hälso- och sjukvårdsverksamhet 
stärka och tydliggöra patientens ställning samt till att främja 
patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. 

Även i denna lag står det i 5 kap 1§ står det att ”Hälso- och 
sjukvården ska så långt som möjligt utformas och 
genomföras i samråd med patienten.”  

I lagens 7 kap 1 § står det att ”När det finns flera 
behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med 
vetenskap och beprövad erfarenhet ska patienten få 
möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar. 
Patienten ska få den valda behandlingen, om det med 
hänsyn till den aktuella sjukdomen eller skadan och till 
kostnaderna för behandlingen framstår som befogat.” 

I 2 § ”När det finns olika hjälpmedel för personer med 
funktionsnedsättning tillgängliga ska patienten ges  
möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar. 
Patienten ska få det valda hjälpmedlet, om det med hänsyn  
till hans eller hennes behov och till kostnaderna för 
hjälpmedlet framstår som befogat.”

Vikten av livskvalitet
Det finns ett samband mellan delaktighet i valet av hjälpmedel 
och livskvalitet. När användaren kan påverka valet av 
hjälpmedel ökar både livskvaliteten och användbarheten  
av hjälpmedlet3. 
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För män
a SpeediCath Flex

Kateter med skyddshölje 
och flexibel tipp

b SpeediCath Compact
Kompakt kateter 

c SpeediCath Compact Set
Kompakt kateter med 
integrerad påse

d SpeediCath Standard
Standardkateter

För kvinnor
f  SpeediCath Compact Eve  

Diskret och säker kateter

g  SpeediCath Compact  
Kompakt kateter

h  SpeediCath Compact Set
Kompakt kateter med 
integrerad lösning

i SpeediCath Standard
Standardkateter
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