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Hjälpmedelsenheten 

 

 
Hjälpmedelspolicy 
 
 

• Denna policy gäller oavsett driftsform för alla verksamheter som 
hanterar hjälpmedel inom, eller via vårdavtal med, Stockholms läns 
landsting.  
Den gäller även vid förskrivning av hjälpmedel som landstinget 
bekostar, där kommunen är sjukvårdshuvudman.  
 
 

• Med hjälpmedel avses i denna policy de produkter som kräver hälso- 
och sjukvårdens särskilda kompetens för bedömning och utprovning 
och som är avsedda att kompensera förlorad funktion, förbättra 
nedsatt funktion eller vidmakthålla funktion och förmåga att klara 
varje dags aktivitet.  
 
 

• Konsumentprodukter som kan kompensera för funktionsnedsättning 
och som går att införskaffa i dagligvaruhandeln bör betraktas som 
hjälpmedel för egenvård. Brukarna bör informeras om lämpliga 
produkter för egenvård och var de kan inhandlas.  
 
 

• I hälso- och sjukvården är hjälpmedel alltid en integrerad del i vård 
och behandling och / eller rehabilitering och habilitering. Hjälpmedel 
ska inte ersätta en rehabilitering/ habiliteringsinsats. 
 

 
• Bedömningen av behovet och möjligheten att erhålla ett hjälpmedel 

ska vara lika oavsett var man bor i landstinget. 
 
 
• Hjälpmedelsverksamheten ska tillvarata och aktivt följa med den 

tekniska utvecklingen.  
 

 
• Helhetssyn ska prägla förskrivningen av hjälpmedel och utgå från  

brukarens hela livssituation, vilket innebär att fysiska såväl som  
psykologiska och sociala behov tillgodoses.  
 
 



                                                                          

   

• Förskrivning av hjälpmedel ska utgå från ett behovsinriktat synsätt 
som möjliggör individuella lösningar för brukaren, oavsett behovets 
tidslängd. 

 
 
• Brukarens delaktighet och inflytande ska vara en del i förskrivnings-

processen och brukaren ska bemötas med respekt så att hans / hennes 
erfarenheter och kunskaper om sitt funktionshinder och sina behov 
tillvaratas. 

 
 
• Valfrihet inom hjälpmedelsområdet innebär möjligheten för brukaren 

att välja förskrivande enhet. 
 
 
• Personer med störst behov ska ges företräde till vården. Vid 

prioritering på individnivå ska följande kriterier beaktas, utan 
inbördes rangordning: 

 
- Sjukdomens / tillståndets konsekvenser för patienten / brukaren vid 

uteblivet hjälpmedel 
- Hjälpmedlets effekt på brukarens hälsa och livskvalitet 
- Hjälpmedlets evidensbaserade dokumenterade effekt 
- Kostnadseffektivitet enligt prioriteringsutredningens definition 

 
 
• Personer med långvariga funktionshinder ska inte ha merkostnader 

för sina hjälpmedel utöver förbrukningsartiklar och besöksavgifter. 
Avgifter som tas ut ska vara tydliga och enkla att förstå och gälla för 
samtliga förskrivande enheter inom landstinget. 

 
 
• Landstinget ska samverka med kommunerna i hjälpmedelsfrågor så 

att det möjliggör bra habilitering, rehabilitering och service för 
brukaren. Ur brukarperspektiv är det viktigt att samordning även sker 
med arbetsgivare, länsarbetsnämnd, försäkringskassa och andra 
involverade verksamheter. 

 
 
• Samverkan med brukarorganisationer i hjälpmedelsfrågor ska ske på 

alla nivåer i landstinget. 
 
 
• Alla verksamheter involverade i förskrivning av hjälpmedel ska ha 

god tillgänglighet till utredning, förskrivning, service, information 
och telefonservice. Maximala väntetider definieras i vårdavtal, 
vårdöverenskommelser och eventuella vårdgarantier. 

 
 



                                                                          

   

• Hela hjälpmedelskedjan ska präglas av professionalism och hög 
kompetens. Alla förskrivare ska genomgå en grundläggande 
förskrivarutbildning och få möjlighet till kontinuerlig fortbildning.    
 
 
 

• Forskning och utveckling inom hjälpmedelsområdet ska stimuleras.  
Konsekvensstudier och kostnads- / nyttostudier bör genomföras avseende 
effekten av hjälpmedel ur den enskildes respektive samhällets perspektiv. 
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