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Revidering av hjälpmedelspolicy med
flera styrande dokument – förslag till
beslut
Våren 2014 beslutades i dåvarande landstingsfullmäktige att ge landstingsstyrelsen i
uppdrag att i samverkan med kommunerna genomföra översyn av dokumenten
Hjälpmedelspolicy, Definitioner och begrepp samt Sortimentsöversyn.
En arbetsgrupp har skapats bestående av beredningsgruppen för hjälpmedel, chefer från
Hjälpmedel- och MA-enheten, Neurologmottagningen, Hälsorum Offerdal, Bräcke kommun
samt sakkunniga från Hjälpmedel- och MA-enheten, Östersunds kommun och
FoUU-enheten. Arbetet har löpande granskats av en referensgrupp bestående av
arbetsterapeuter och fysioterapeuter från primärvården, arbetsterapeut från den
specialiserade vården samt arbetsterapeut från kommunal rehabilitering.
Materialet presenterats vid Tillgänglighetsrådet och Fredagsgruppen, vars synpunkter har
beaktats.
Den policy som togs fram 2007 och reviderades 2012 var omfattande och detaljrik. En mer
överskådlig hjälpmedelspolicy har tagits fram som beskriver synsätt och viljeinriktning för
hjälpmedelsförsörjningen i länet: att denna ska vara samordnad och effektiv, utgå från
individens behov och sträva mot bäst hälsa. Den slår även fast att behovsbedömning och
möjligheten att få ett hjälpmedel ska vara lika för kvinnor och män, oavsett var man
befinner sig i länet. I policyn fastslås en prioriteringsordning där fritidshjälpmedel faller
under egenansvar och inte tillhandahålls av huvudmännen. Ett förslag till policy har
remitterats till Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner. Inkomna synpunkter har
beaktats i det förslag som nu lämnas.
Övergripande beslut och rutiner finns samlade i dokumentet ”Definitioner och direktiv inom
hjälpmedelsverksamheten”. Detta har reviderats och innehåller nu uppgifter om indelning
av hjälpmedel i olika grupper och deras finansiering inklusive egenavgifter.
I gemensamma nämndens reglemente framgår att nämnden får besluta om
tillämpningsanvisningar och rutiner för verksamheten. Den gemensamma nämndens
reglemente ändras genom att ett nytt stycke med följande lydelse läggs in efter tredje stycket
under punkten 1 Uppgifter: ”Nämnden får besluta om vilka hjälpmedel som ska finnas och
till vilken hjälpmedelsgrupp det ska höra.” Ändringen innebär att nämnden får besluta om
att flytta hjälpmedel mellan hjälpmedelsgrupperna, samt lägga till nya produkter i befintliga
grupper.
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För förskrivarna saknades en sammanhållande skrift om verksamhetsnära rutiner. Dessa
rutiner kommer att samlas i en hjälpmedelshandbok.

SVOM föreslås rekommendera Region Jämtland Härjedalens och länets
kommuners fullmäktige att:


Hjälpmedelspolicyn antas



”Definitioner och direktiv inom hjälpmedelsverksamheten”, inklusive avgifter, antas



Dokumentet ”Sortimentsöversyn” upphör att gälla



Gemensamma nämndens reglemente ändras genom att ett nytt stycke med följande
lydelse läggs in efter tredje stycket under punkten 1 Uppgifter:
”Nämnden får besluta om vilka hjälpmedel som ska finnas och till vilken
hjälpmedelsgrupp det ska höra. ”
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