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Hjälpmedelspolicy för Region Jämtland Härjedalen och länets
kommuner
Hjälpmedelspolicyn beskriver synsätt och viljeinriktning för hjälpmedelsförsörjningen i
Jämtlands län. Policyn gäller alla verksamheter som hanterar hjälpmedel inom, eller i
samverkan med, Region Jämtland Härjedalen och/eller kommunerna. Policyn avser
personliga hjälpmedel under såväl Gemensamma nämndens som övriga verksamheters
ansvar.
Med personliga hjälpmedel menas medicintekniska produkter som förskrivs för att
kompensera, vidmakthålla eller förbättra nedsatt funktion för ökad aktivitetsgrad och
delaktighet; är medicinskt motiverade; och kräver hälso- och sjukvårdens särskilda
kompetens för bedömning, utprovning och anpassning.
Syftet med policyn är en samordnad och effektiv hjälpmedelsförsörjning som utgår från
individens behov och strävar mot bäst hälsa. Bedömningen av behovet och möjligheten att få
ett hjälpmedel förskrivet ska vara lika för kvinnor, män, flickor och pojkar oavsett var man
befinner sig i länet. Policyn utgår från att väl fungerande hjälpmedel är kostnadseffektivt för
samhället och bidrar till att personer med funktionsnedsättning kan leva ett så aktivt och
självständigt liv som möjligt, med samma rättigheter, möjligheter, skyldigheter och ansvar
som andra.
Hjälpmedel är en integrerad del i vård och behandling och/eller i rehabilitering och
habilitering. Hjälpmedel ska inte ersätta en rehabiliterings-/habiliteringsinsats.
Hjälpmedelsförsörjningen ska i alla led sträva efter hög kvalitet och kompetens genom att
bevaka och implementera nationella utvecklingsområden i verksamheterna.
Följande prioriteringsordning, som utgår från den av riksdagen beslutade etiska
plattformen, ligger till grund för det samhällsekonomiska stödet:
1. Hjälpmedel för ändamålsenliga och meningsfulla livsuppehållande insatser.
2. Hjälpmedel för att klara dagliga aktiviteter såsom personlig vård, förflyttning, boende
och vardagskommunikation, samt för flickor och pojkar för att kunna leka och
utvecklas.
3. Hjälpmedel för vardagsaktiviteter i bostaden och närmiljön.
4. Hjälpmedel för aktiviteter som inte kan hänföras till vardagsaktiviteter i bostaden
eller närmiljön.
Hjälpmedel för att utöva ett fritidsintresse, t ex utföra hobby, sport, motion eller fritidsresor, tillhör
prioriteringsgrupp fyra. Denna räknas som egenansvar och tillhandahålls därmed inte inom

länet.
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Tilläggsanvisningar/rutiner såsom ”Definitioner och direktiv inom
hjälpmedelsverksamheten”, ”Behovsbedömning och riskanalys”, ”Hjälpmedelshandbok”,
förskrivardirektiv m.m. reglerar verksamhetsnära rutiner och sortimentsfrågor.
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