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1 En gemensam hjälpmedelsstrategi  
 
Det är en gemensam angelägenhet för landstinget och kommunerna i Västerbottens län att samhället 
utformas så att människor har jämlika förutsättningar att medverka i utvecklingen och vara delaktiga i 
samhällsgemenskapen. Detta förutsätter en politisk vilja att samverka för att uppnå de gemensamma 
funktionshinderspolitiska målen som kan göra avtryck i vardagen för enskilda personer och i samhället 
som helhet. Denna strategi utgör grunden för vår samverkan i hjälpmedelsprocessen och i förskrivning 
av hjälpmedel.   
 
Förskrivning av hjälpmedel till enskilda personer har till syfte att kompensera eller förbättra funktion 
och förmåga eller för att lindra och förebygga att funktionshinder uppstår. Hjälpmedel är produkter, 
metodstöd eller övriga tjänster som förskrivs till en person och ska ses som en kompensatorisk be-
handlingsåtgärd tillsammans med andra habiliterande eller rehabiliterande insatser.  
 
Västerbottens läns landstings och länets kommuners har ett gemensamt uppdrag att tillhandahålla 
hjälpmedel enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 3 b § och 18 b §)   
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HSL 3 b § ”Landstinget ska erbjuda dem som är bosatta inom landstinget eller som är kvarskrivna 
enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481) och stadigvarande vistas där, 

1. Habilitering och rehabilitering 
2. Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning, och 
3. Tolktjänst för vardagstolkning för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade. 

 
Landstingets ansvar omfattar dock inte habilitering, rehabilitering och hjälpmedel som en kommun 
inom landstinget har ansvar för enligt 18 b §. Landstingets ansvar innebär inte någon inskränkning i 
de skyldigheter som arbetsgivare eller andra kan ha enligt annan lag.  
 
Habilitering eller rehabilitering samt tillhandahållande av hjälpmedel ska planeras i samverkan med 
den enskilde. Av planen ska planerade och beslutade insatser framgå. Landstinget ska ge den en-
skilde möjlighet att välja hjälpmedel enligt vad som anges i 7 kap. 2 § patientlagen (Lag 2014:822)” 
 
HSL 18 b § ”Kommunen ska i samband med sådan hälso- och sjukvård som avses i 18 § första-
tredje styckena erbjuda även habilitering, rehabilitering och hjälpmedel för personer med funktions-
nedsättning”…..”Vad som sägs i 3 b § tredje stycket gäller även i fråga om habilitering, rehabilitering 
och hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning som ombesörjs av en kommun. Kommunen 
ska ge den enskilde möjlighet att välja hjälpmedel enligt vad som anges i 7 kap. 2 § patientlagen (Lag 
2014:822)” 
  

 
 
 
 

2 Mål 
 
Vi har en behovsbaserad och jämlik hjälpmedelsförskrivning i hela länet. Personer som är bosatta eller 
vistas i länet ges likvärdiga förutsättningar att med stöd av hjälpmedel förbättra sina möjligheter att 
klara de utmaningar som en funktionsnedsättning medför. Landstinget och länets kommuner samver-
kar i hjälpmedelsförskrivning och i hjälpmedelsprocessen för att kompensera, förbättra eller vidmakt-
hålla funktion och förmåga och för att förebygga att funktionshinder uppstår. 
 
 
 
 

3 Individens behov styr och vägleder 
 
De individuella behoven varierar i omfattning och beskaffenhet beroende av den livssituation han eller 
hon befinner sig i. Brukarens eller patientens delaktighet i förskrivningsprocessen är grundläggande. 
Behov utreds med utgångspunkt i patientens mål samt förväntad effekt av insatsen och utifrån läns-
gemensamma riktlinjer för hjälpmedel. Ledord för kartläggningen är insatsens förväntade angelägen-
hetsgrad, nytta och användningsfrekvens.  
 

 
Patientlagen ”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” (Patientlag 2014:822) 
 

 
 
Etisk plattform för hälso- och sjukvård 
 
Etiska principer för prioritering finns formulerade i det av riksdagen antagna regeringsförslaget priorite-
ringar inom hälso- och sjukvården (prop 1997/98:60). Det är människovärdesprincipen, behov- och 
solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen. Dessa principer bör ligga till grund för övervä-
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ganden inom hälso- och sjukvården och fungera som etisk plattform för medicinskt handlande och 
medicinska beslut. Dessa tre principer är rangordnade: 
 
 

 

 1 Människovärdesprincipen 
 
Är den viktigaste principen för hälso- och sjukvården. Grunden för principen är de mänskliga rättig-
heterna. Alla människor är födda fria, lika i värde och rättigheter. Staten, kommuner och landsting 
ansvarar för att alla individer behandlas lika och utan diskriminerande åtskillnad. 
 

 2 Behovs- och solidaritetsprincipen 
 
Innebär att resurserna ska satsas på de verksamheter och individer där behovet är störst. Solidaritet 
innebär inte bara att alla ska få lika möjligheter till vård utan också att sträva efter att utfallet av vår-
den ska bli så lika som möjligt för alla, det vill säga att alla ska nå bästa möjliga hälsa och livskvalitet. 
Solidaritet innebär särskilt att beakta behoven hos de svagaste. 
 

 Kostnadseffektivitetsprincipen 
 
Innebär att hälso- och sjukvården bör eftersträva en rimlig relation mellan kostnader vid val mellan 
olika verksamhetsområden eller åtgärder, i form av insatta resurser av olika slag och effekt. Det kan 
man sedan mäta i förbättrad hälsa och höjd livskvalitet. Principen ska vara underordnad människo-
värdes- och behovs- och solidaritetsprinciperna.  
 

 
 
 
 

4 Hjälpmedel i sitt sammanhang 
 
Hjälpmedel är produkter, metoder och tjänster som personer har behov av för att själv, eller med hjälp 
av annan person, klara de vardagsvillkor man befinner sig i, enskilt eller i aktiv samverkan med om-
givningen. Hjälpmedel behövs för att överbrygga funktionshinder. Behoven kan variera över tid och 
vara kortvariga eller livslånga. Hjälpmedlen ska vara nödvändiga ur medicinska, rehabiliterings- eller 
habiliteringsmässiga aspekter. Nyttan av hjälpmedel ska värderas både ur den enskildes livssituation 
och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.  
 
Hjälpmedel är en integrerad del av hälso- och sjukvården och en del i helhetsbedömningen av indivi-
dens behov. Hjälpmedelsförskrivningen kan därför aldrig utgöra en isolerad insats, den kan inte heller 
ersätta andra insatser inom hälso- och sjukvården. Hjälpmedel ska öka förutsättningar för individer 
och grupper att välja goda levnadsvanor. Ur ett folkhälsoperspektiv är det också viktigt att personer 
som erhåller hjälpmedel ska uppleva ökad delaktighet och förbättrad hälsa.  
 
 

 
Definition av Hjälpmedel: Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
 
Hjälpmedel för dagliga livet 

- Individuellt utprovad produkt som syftar till att bibehålla eller öka aktivitet, delaktighet eller 
självständighet genom att kompensera en funktionsnedsättning 

 
Välfärdsteknik 

- Digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller själv-
ständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning 
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Hjälpmedelsförskrivning förutsätter 
 

 En helhetssyn på individens situation 

 Att hälso- och sjukvårdspersonalens kompetens erfordras för bedömning, utprovning, anpass-
ning, träning och utvärdering 

 En prioritering där den enskildes behov och insatsens nytta är vägledande 

 Att hjälpmedlet sätts in i rätt tid och när behov uppstår eller förändras 

 Att berörd personal och närstående ges handledning och individspecifik instruktion  
 
 

Hjälpmedelsförskrivning kännetecknas av 
 

 God tillgänglighet 

 Delaktighet  

 Hög kompetens och samordnade kostnadseffektiva lösningar 

 Samstämmighet mellan huvudmännen vad gäller egenavgifter och egenansvar 

 Systematiskt kvalitetsarbete för att säkerställa effektiv användning av resurser 

 Säkra produkter  

 Insatser och tjänster, utöver förskrivning av produkter, som rör metodstöd och system 
 
 
Information 
 
Personen får information om de hjälpmedel och metoder som finns till förfogande. I de fall verksam-
heten inte kan erbjuda önskat hjälpmedel ges information om lämpliga alternativ. Upplysning ges 
också om eventuella väntetider eller andra förhållanden, exempelvis egenavgifter, som råder i hjälp-
medelsprocessen.  
 
Information, instruktion och handledning om det förskrivna hjälpmedlet och hur det används ska ges till 
personen och vid behov närstående. Informationen ska vara anpassad och funktionell utifrån indivi-
dens behov och förutsättningar att ta emot information. I vissa fall ska, med utgångspunkt i personens 
samtycke, även personal i personens omgivning, exempelvis skola och gruppboende informeras. 
 
 
Forskning och utveckling 
 
Hjälpmedelsprocessen omfattar många specifika områden som planering, utförande, uppföljning och 
utveckling av metoder. Hela hjälpmedelskedjan präglas av professionalism och hög kompetens. Alla 
förskrivare ska genomgå en grundläggande förskrivarutbildning och utbildning i länsgemensamma 
riktlinjer för hjälpmedel. Förskrivare ska också ha tillgång till kontinuerlig fortbildning. Forsknings- och 
utvecklingsarbete inom hjälpmedelsområdet ska stimuleras. Konsekvensstudier samt kostnads- och 
nyttostudier ska genomföras avseende effekten av hjälpmedel ur ett individ- respektive samhällsper-
spektiv. Utvecklingen inom hjälpmedelsområdet är snabb och övergår alltmer till metodutveckling för 
stöd i användandet av välfärdsteknologi med ett kontinuerligt ökat behov av förstärkt rådgivning.   
  
 
 
 

5 Samordning och samverkan i individuella insatser 
 
I den individuella planen för vård, rehabilitering eller habilitering som upprättas, och där hjälpmedels-
insatser ingår, finns målbeskrivning samt vägledning och ett tydligt utpekat ansvar för samordning av 
de insatser som görs i hjälpmedelsprocessen. Planen underlättar kommunikationen mellan olika aktö-
rer och huvudmän, exempelvis arbetsgivare, kommunala- landstingskommunala- och statliga verk-
samheter, aktörer inom rehabilitering, habilitering samt vårdgivare inom den privata sektorn. Samord-
ning sker i enlighet med länsgemensam rutin för samordning av re/habilitering enligt SOSFS 2008:20 
och i samordnad individuell plan (SIP). 
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6 Organisation för samverkan mellan landstinget och  
 länets kommuner i hjälpmedelsprocessen 
 
Samverkan mellan länets kommuner och landstinget i hjälpmedelsförskrivning regleras med utgångs-
punkt i ”Länsgemensam hjälpmedelsstrategi i Västerbotten 2017-2021” som antagits av kommunfull-
mäktige i respektive kommun i länet samt i landstingsfullmäktige. Den gemensamma strategin för 
samverkan i hjälpmedelsprocessen utgör grund för de avtal och överenskommelser som knyts mellan 
parter och verksamheter och som reglerar samverkan. Parterna samverkar i Ägarsamråd och Hjälp-
medelsråd. Alla beslut av strategisk art som bereds samverkas med brukarföreträdare i Brukarråd 
Hjälpmedel.  
 
 
Ägarsamråd 
 
Ägarsamrådet fattar beslut om samverkan som behöver prövas politiskt, exempelvis ändringar i den 
gemensamma hjälpmedelsstrategin, rekommendationer om avgifter och prioriteringsordning i samver-
kan mellan parterna. Ägarsamrådet representerar huvudmännens politiska organisationer och utses 
av AC-konsensus. Representationen i ägarsamrådet fördelas med utgångspunkt i hur stor del av 
hjälpmedelsförskrivningen som sker i landstinget respektive i kommunerna och enligt principen 75 % 
kommun- och 25 % landstingsrepresentation. Ägarsamrådet består av 8 ledamöter.   
 
 
Hjälpmedelsråd 
 
Hjälpmedelsrådet utgör navet i den förskrivningsprocess som görs i samverkan mellan landstinget och 
länets kommuner. Rådet bereder ärenden av strategisk art inför beslut hos respektive huvudman. Om 
förslag bereds som inte står i enlighet med gällande Hjälpmedelsstrategi ska dessa presenteras för 
Länssamordningsgruppen för beredning inför beslut i Ägarsamrådet. Hjälpmedelsrådet samverkar 
kring förslag om revidering av regelverk och egenavgifter samt i upphandling. Analyserar hjälpmedels-
behov och ger förslag på förändring och utveckling av produktområden och utbud. Rådet ska också 
informera om trender och i övrigt aktuella frågor inom hjälpmedelsområdet.  
 
Parterna representeras i hjälpmedelsrådet av ledamöter från verksamheter i kommunerna och lands-
tinget som förskriver hjälpmedel samt från landstingets verksamheter som tillhandahåller hjälpmedel. 
Rådet verkar för en samordnad, kvalitetssäker och kostnadseffektiv hjälpmedelsprocess med ut-
gångspunkt i brukarens behov. Handläggare/samordnare vid region Västerbotten bereder ärenden 
och bistår i sakfrågor och samordning av Ägarsamrådets, Hjälpmedelsrådets och Brukarråd Hjälpme-
dels arbete. Hjälpmedelsrådet utses av Länssamordningsgruppen. 
 
 
Brukarråd Hjälpmedel  
 
Hjälpmedelsrådet samverkar med länets brukar- och patientorganisationer i sin beredning av ärenden 
till Länssamordningsgruppen. Brukarråd Hjälpmedel är ett rådgivande organ för de strategiska frå-
gorna inom hjälpmedelsförskrivning och i hjälpmedelsprocessen. Brukarrådet formar förslag till ar-
betsordning för sitt uppdrag som fastställs av Ägarsamrådet.  
  
 
Hjälpmedelsverksamheternas uppdrag  
 
Verksamheter som tillhandahåller hjälpmedel ansvarar för information och dialog med förskrivare i 
länet. Information och dialog utgår från lagar och övriga styrande dokument. De utvärderar praktisk 
tillämpning av sortiment, produkter, leverantörer, logistik, upphandlingar, teknisk service, tjänster och 
avvikelser. Behov av utbildningar, utvecklingsområden och omvärldsbevakning ska tillgodoses.  
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Organisation för samverkan mellan kommunerna  
och landstinget i hjälpmedelsprocessen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 Hjälpmedel som produkter, tjänster, metoder och system 

 
 

Medicintekniska produkter 
 
Medicintekniska produkter är CE-märkta och ska, enligt tillverkarens uppgift, användas för att kom-
pensera eller behandla en skada, sjukdom eller en funktionsnedsättning. Dessa innefattar också vissa 
förbrukningsartiklar. (§ 2 Lagen om medicintekniska produkter)  
 
 

Hjälpmedelsråd 
Rådgivande organ som bere-

der ärenden för beslut hos 
respektive huvudman och till 
Länssamordningsgrupp och 
Ägarsamråd vid förslag om 

revidering av Strategi och/eller 
riktlinjer  

 

Verksamheter inom 
VLL som tillhanda-
håller hjälpmedel 
och tjänster 
- Hjälpmedel Västerbotten 
- Hörcentral 
- Ortopedteknisk enhet 
inom Ortopedkliniken 
- Synrehabilitering inom 
Habiliteringscentrum  
 
Informerar och samord-
nar praktisk tillämpning i 
kommuner och landsting 

 

  

 

 

 

Länssamordningsgrupp (LSG) 
Bereder ärenden till Ägarsamrådet 

 

Lands-
tinget 
och 

länets 
kom-

muner 

Ägarsamråd för samverkan i hjälpmedelsförskrivning 
Samordnar, rekommenderar samt bereder den politiska styrningen av  

hjälpmedelsförskrivning i samverkan 

 

 

 

Förskrivande enheter inom länets kommuner och i  
landstinget samt enskilda förskrivare 

 

 

 

 

Brukarråd Hjälpmedel 
Rådgivande organ för samver-
kan mellan Hjälpmedelsrådet 
och länets patient- och brukar-

organisationer  
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Konsumentprodukter  
 
Gränsen mellan vad som är ett hjälpmedel och vad som är en konsumentprodukt har kommit att sud-
das ut allt mer. Under senare år har begreppet hjälpmedel dessutom breddats från att tidigare avse 
produkter till att nu även avse tjänster, metoder och system (Patientsäkerhetslagen 2014) 
 
 
Egenansvar 
 
Om personens hjälpmedelsbehov inte omfattas av hälso- och sjukvårdens ansvar kan han eller hon 
välja att själv köpa produkten inom ramen för sitt egenansvar. Patienten/brukaren ansvarar då för 
inköp av produkten, eventuella justeringar, service och underhåll samt försäkring. Hälso- och sjukvår-
den har inget ansvar för den inköpta produkten. Däremot har förskrivaren en viktig roll att bistå med 
information, råd och rekommendationer om produkter samt att dokumentera individuella råd i patient-
journalen.   
 
 
Ordnat införande 
 
Ordnat införande kan göras av personligt hjälpmedel för enskild person eller för införande av ny pro-
dukt i sortimentet. När patientens behov inte kan tillgodoses inom ramen för hjälpmedelsriktlinjerna 
eller inte ryms inom det upphandlade eller utvärderade sortimentet, ska den eller de som har vårdgiva-
rens befogenhet att fatta beslut tillstyrka eller ge avslag för aktuellt hjälpmedel.  
 
 
Avgifter 
 
Länets kommuner och landstinget ska så långt det är möjligt samordna sina egenavgifter för hjälpme-
del. Likaså ska samstämmighet råda kring vilka produkter som utgör hjälpmedel enligt HSL och vilka 
som är konsumentprodukter med egenansvar. Kommunernas och landstingets gemensamma mål i 
samverkan är att hjälpmedelsförskrivningen i länet är jämlik och jämställd oavsett var i länet personen 
är bosatt.  
 
 
 
 

8 Prioritering i hjälpmedelsförskrivning 
 
Prioritering görs utifrån individens behov i kombination med insatsens förväntade effekt på tillståndet. 
Därefter bedöms kostnadseffektiviteten i den insats som planeras. Det innebär att varje förskrivning 
prövas och bedöms enligt den etiska plattform som utgör grund för prioriteringar i hälso- och sjukvår-
den.  Det innebär att varje förskrivning prövas noga och bedöms enligt följande: 
 

 Prioritering görs utifrån behov och förväntad effekt som i sin tur ligger till grund för val av tjänst 
eller typ av hjälpmedelsprodukt. 
 

 Kostnadseffektivitet bedöms därefter utifrån förväntad nytta i förhållande till kostnaden för in-
satsen.  
 

 Förändrat medicinskt eller socialt behov ska föreligga för utbyte av hjälpmedel, alternativt att 
ett nytt hjälpmedel avsevärt bättre uppfyller personens behov eller ger avsevärt bättre nytta.  
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Prioriteringsordning  
 
Det samhällsekonomiska stödet grundar sig på följande prioriteringsordning.  
 
 
Prioriteringsnivå 1 
 

 Hjälpmedel för livsuppehållande insatser som är ändamålsenliga och meningsfulla tillgodoses.   
 
 
Prioriteringsnivå 2  
 

 Hjälpmedel för att klara dagliga aktiviteter såsom personlig vård, förflyttning, måltider, klädsel, 
relationer och vardagskommunikation, samt för barn att kunna leka och utvecklas.   
 

 Hjälpmedel för målinriktad träning i habilitering eller rehabilitering.  
 

 
Prioriteringsnivå 3  
 

 Hjälpmedel för vardagsaktiviteter samt för att kunna utveckla ett självständigt och aktivt liv i re-
lation med sin omgivning.   

 
 
Prioriteringsnivå 4  
 

 Hjälpmedel för aktiviteter som inte kan hänföras till vardagsaktiviteter i bostaden och närmil-
jön, exempelvis att idrotta, för vistelse i fritidshus, båt, husvagn mm.  

 


