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Definitioner och direktiv inom 
hjälpmedelsverksamheten 

Hjälpmedelspolicyn för Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner beskriver 
synsätt och viljeinriktning för hjälpmedelsförsörjningen i länet.  Detta dokument, 
”Definitioner och direktiv inom hjälpmedelsverksamheten”, ska ses som ett tillägg till 
hjälpmedelspolicyn, där länets gemensamma regelverk ytterligare klargörs. För dokumentet 
och dess revidering ansvarar Region Jämtland Härjedalens och kommunernas fullmäktige. 

Utöver dessa två dokument finns en Hjälpmedelshandbok med verksamhetsnära rutiner för 
hjälpmedelsförsörjning, till stöd för förskrivarna. För detta dokument ansvar Gemensamma 
nämnden avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribuering av 
sjukvårdsprodukter och hjälpmedel. För den enskilde finns information om hjälpmedel på 
www.1177.se/hjalpmedel 

Behovsbedömning och riskanalys
Inför varje förskrivning ska förskrivaren göra en behovsbedömning och riskanalys. Den 
enskilde ska vara aktiv i processen, men förskrivaren ansvarar för valet av produkt.  

Dubbelförskrivning 
Principen ska vara att ett hjälpmedel ska förskrivas för att nyttjas i flera miljöer och i flexibla 
situationer, och att dubbelutrustning därmed endast sker i undantagsfall. 

Etiska principer
Inga avgifter utgår vid vård i livets slutskede, d.v.s. efter brytpunktssamtal.

Hjälpmedel till barn
Inga avgifter utgår vid hjälpmedelsförskrivning till barn under 18 år. 

Hjälpmedelsgrupper
Med hjälpmedel avses produkter som behövs för att den enskilde, själv eller med hjälp av 
någon annan, ska kunna tillgodose sina grundläggande behov. Inom Jämtlands län 
klassificeras hjälpmedlen inom dessa fyra grupper: 

Grupp 1: Egenansvar – ej i sortiment
Enklare produkter som kan vara till god hjälp för den enskilde, men som inte kräver hälso- 
och sjukvårdens kompetens att förskriva eller prova ut. Egenansvarsprodukter kan sannolikt 
användas på ett säkert sätt av den enskilde, själv eller med hjälp av någon annan, och räknas 
inte som hälso- och sjukvård utan som egenvård och införskaffas av den enskilde.
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Grupp 2: ”Kostnadstaksprodukter – i sortiment”
Produkter som kräver hälso- och sjukvårdens kompetens att förskriva eller prova ut, men 
som sannolikt inte medför stora risker och därför inte kräver uppföljning. Den enskilde 
betalar produktens pris eller maximalt kostnadstak 500 kronor och äger efter förskrivning 
produkten. 

Grupp 3: ”Egenavgift – i sortiment”
Produkter som kräver hälso- och sjukvårdens kompetens att förskriva eller prova ut, och 
som kan medföra risk och därför kräver uppföljning. Den enskilde får låna produkten från 
hjälpmedelscentralen. Delvis samhällsfinansierade: egenavgift för den enskilde. 

Avgiftstyp Produkt Avgift
Elrullstol 500 kronor/årÅrsavgift
CPAP 500 kronor/år
Tyngdtäcke 500 kronor/förskrivning
Rollatorer 300 kr/förskrivning

Förskrivnings-
avgift

UVB-lampor 100 kronor/förskrivning
Subventionerat 
köp

TENS fritt lån under 3 månader, därefter erbjudande om 
subventionerat köp för 1000 kronor

Grupp 4: ”Fritt för den enskilde – i sortiment”
Produkter som kräver hälso- och sjukvårdens kompetens att förskriva eller prova ut, och 
som kan medföra risk och därför kräver uppföljning. Ägs av hjälpmedelscentralen och hyrs 
ut till förskrivande enhet. Helt samhällsfinansierade.  

Sortimentsöversyn 
Produkter kan komma att flyttas mellan hjälpmedelsgrupperna utifrån utvecklingen i 
samhället. Gemensamma nämnden ansvarar för att en gång per år se över sortimentet för 
att se om produkterna ligger i rätt hjälpmedelsgrupp. 

Utrustning/arbetstekniska hjälpmedel 
Många produkter kan användas såväl som personliga hjälpmedel som ett arbetstekniska. 
Det är verksamhetens inriktning och syfte som styr vilket behov av hjälpmedel och 
grundutrustning som finns. Dokumentet ”Grundutrustning, definitioner” ska användas som 
en hjälp att bedöma hur en viss produkt ska klassificeras.

Återlämning
Hjälpmedel som förskrivs som ett lån får nyttjas så länge behov finns kvar och kriterier för 
förskrivning uppfylls. Den enskilde kan bli ersättningsskyldig om hjälpmedlet skadas, 
förloras på grund av oaktsamhet eller inte återlämnas trots uppmaning från vårdgivare. 
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