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Hjälpmedelspolicy  för förskrivning av personliga hjälpmedel i kom-

munerna och landstinget i Norrbottens län 
 

När ansvaret för hälso- och sjukvården i ordinärt boende överfördes till länets 

kommuner 1 februari 2013 godtog kommunerna landstingets hjälpmedelspolicy 

som har funnits sedan många år tillbaka.  Dessutom utarbetades ett gemensamt do-

kument ”Förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning - Poli-

cy och samverkan” som beskriver samverkan kring hjälpmedelsområdet mellan 

landstinget och länets kommuner. Denna innehåller både regelskrivningar, politisk 

inriktning och tillämpningsanvisningar.  

 

Landstingets översyn av dokumentstyrning har föranlett en genomgång av styrande 

dokument inom hjälpmedelsområdet och har resulterat i en uppdaterad hjälpme-

delspolicy. Utifrån denna hjälpmedelspolicy kommer övriga dokument att omarbe-

tas och tas beslut om, som generella riktlinjer för förskrivare och riktlinjer för för-

skrivning av hjälpmedel. Motsvarande beslutsprocess sker inom landstinget.   

 

Socialberedningen har 2014-11-12 och presidiet har 2014-11-19 beslutat föreslå 

styrelsen 

 

Att rekommendera länets kommuner att anta förslag till hjälpmedelspolicy för för-

skrivning av personliga hjälpmedel i kommunerna och landstinget i Norrbot-

tens län 

 

./. Bilaga. 

 

Ordföranden föreslår att presidiets förslag bifalls. 

 

Lars Alriksson, (m), Gällivare, begär att till protokollet få notera:  

” Undertecknad ledamot av kommunförbundets styrelse vill till protokollet ange att 

ärenden av detta slag inte bör hanteras av kommunförbundets styrelse, utan att soci-

alberedningens förslag skickas direkt till de som ansvarar för kommunal hälso- och 

sjukvård. Där hanteras ärendena i vanlig ordning..” 

 

Styrelsen beslutar  

 

Att rekommendera länets kommuner att anta förslag till hjälpmedelspolicy för för-

skrivning av personliga hjälpmedel i kommunerna och landstinget i Norrbot-

tens län 

 

Noteras av Lars Alriksson, (m), Gällivare: 

 

” Undertecknad ledamot av kommunförbundets styrelse vill till protokollet ange att 

ärenden av detta slag inte bör hanteras av kommunförbundets styrelse, utan att soci-

alberedningens förslag skickas direkt till de som ansvarar för kommunal hälso- och 

sjukvård. Där hanteras ärendena i vanlig ordning.” 

____ 
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Hjälpmedelspolicy 
För förskrivning av personliga hjälpmedel i landstinget och 

kommunerna i Norrbotten 

 

Inriktning 
Hjälpmedelspolicyn utgår från den enskilde individens behov och ska vara 
vägledande för hur hjälpmedelsförskrivning ska utvecklas och för hur de 
resurser som finns tillgängliga bäst ska användas. Hjälpmedelspolicyn ska 
också bidra till att öka kunskaperna om hjälpmedlens roll i vårdkedjan och i 
habiliterings/rehabiliteringsprocessen.  
Hjälpmedelspolicyn utgår från vetskapen om att en god tillgång på 
hjälpmedel är en viktig förutsättning för den enskilde individens 
habilitering/rehabilitering, vilket också är kostnadseffektivt för samhället.  
Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska vårdgivaren erbjuda hjälpmedel för 
personer med funktionsnedsättning. Med personliga hjälpmedel avses 
medicintekniska produkter och anpassning av dessa, samt i särskilda fall 
konsumentprodukter1, som en person behöver i det dagliga livet för att 
förbättra eller kompensera kroppsfunktion för ökad aktivitetsgrad och 
delaktighet. Personliga hjälpmedel förskrivs för individuella behov. 
Utifrån hjälpmedelspolicyn ska gemensamma riktlinjer för förskrivning av 
hjälpmedel utarbetas årligen. Detta för att personer med 
funktionsnedsättning ska tillförsäkras samma tillgång till hjälpmedel, oavsett 
var i vårdkedjan de befinner sig, och oavsett var de är bosatta i länet.  

Värdegrund  
Värdegrunden är de etiska principer inom hälso- och sjukvården som 
beslutats av riksdagen. Prioriteringar vid hjälpmedelsförskrivning ska utgå 
från dessa etiska principer. 
 Människovärdesprincipen, som innebär att alla människor har lika värde 

och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i 
samhället.  

 Behovs- och solidaritetsprincipen, som innebär att resurser bör fördelas 
så att den som har störst behov ska ges företräde framför den som inte har 
lika stora behov. Med behov av hälso- och sjukvård menas både 
tillståndets svårighetsgrad och den förväntade nyttan av insatsen.  

 Kostnadseffektivitetsprincipen, som innebär att vid val mellan olika 
verksamheter eller åtgärder bör en rimlig relation mellan kostnader och 
effekt eftersträvas.  

Målsättning  
Målsättningen med förskrivning av hjälpmedel är att ge individen 
förutsättningar att leva ett självständigt liv med likvärdiga rättigheter, 
möjligheter, ansvar och skyldigheter som alla medborgare.  

                                                      
1 Konsumentprodukt kan förskrivas enligt riktlinjerna för förskrivning, när 
medicinteknisk produkt saknas eller när konsumentprodukt bättre motsvarar 
behovet. 
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Individens behov 
Hjälpmedel inom hälso- och sjukvården är en integrerad del i den enskildes 
habilitering och rehabilitering där hjälpmedlet ska kompensera för en 
persons aktivitetsbegränsningar, underlätta behandling eller förebygga 
komplikationer.  
Förskrivning av hjälpmedel ingår i helhetsbedömningen av individens behov 
och tillhandahållande av hjälpmedel ska planeras i samverkan med den 
enskilde. Patienten ska ges individuellt anpassad information om de 
hjälpmedel som finns för personer med funktionsnedsättning. Personligt 
förskrivna hjälpmedel ska erbjudas så länge behovet kvarstår.  

Prioriteringsordning 
Vårdgivarens prioriteringsordning för personligt förskrivna hjälpmedel är: 

1. Hjälpmedel för livsuppehållande insatser och insatser vid allvarlig 
eller risk för allvarlig nedsättning av kroppsfunktioner som andning, 
cirkulation. 

2. Hjälpmedel för att klara dagliga aktiviteter, själv eller med hjälp av 
annan, såsom personlig vård och boende, samt för att barn ska kunna 
leka och utvecklas  

3. Hjälpmedel för att klara och möjliggöra vardagsaktiviteter i 
närmiljön.  

Individens behov och insatsens nytta ska vara vägledande vid prioriteringar. 
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