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Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel 
till personer med funktionsnedsättning 
2021 
Dnr 01471-2020 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar att anta Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel 

till personer med funktionsnedsättning 2021.  

Yttrande till beslutsförslaget 
Regionen har i samverkan med berörda aktörer gjort en årlig översyn av 

riktlinjerna för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsned-

sättning. Förslaget till riktlinjer för 2021 innehåller ett antal förtydliganden 

samt förändringar av förskrivningsrätt.  

Regionstyrelsen ställer sig positiv till föreslagna förändringar. 

Sammanfattning 
De föreslagna förändringarna i riktlinjerna för förskrivning syftar till att få 

ett tydligare ansvarsförhållande mellan Region Norrbotten och länets kom-

muner, avgränsa hälso- och sjukvårdens ansvar mot patientens egenansvar, 

säkerställa att regelverket i konkurrenslagstiftningen följs samt att undvika 

ökade kostnader.  

Föreslagna förändringar som är gemensamma för Region Norrbotten och 

länets kommuner handlar om förskrivning av tyngdtäcken, smärtlindrings-

apparatur (TENS), lyftanordningar, medicinpåminnare, kommunikationsut-

rustning och vissa produkter för bostadsanpassning. 

De förslag till förändringar som enbart berör Region Norrbotten handlar om 

epilepsilarm, inhalatorer, formgjutna sitsar, anpassade cyklar, bärselar, 

brandvarnare, hörapparater och kommunikationsförstärkare. 

Sammantaget beräknas förslagen till förändringar vara kostnadsneutrala.  

Ärendet 
Riktlinjerna för förskrivning av hjälpmedel för funktionshindrade beskriver 

vilka hjälpmedel den enskilde kan få låna samt vilka professioner och spe-

cialiteter som får förskriva hjälpmedlen. Enligt den gällande hjälpmedelspo-

licyn, som är antagen av Region Norrbotten och länets kommuner, ska en 

årlig översyn göras av de gemensamma riktlinjerna. Översynen görs av re-

presentanter från Region Norrbotten och Norrbottens kommuner i samråd 

med Länshjälpmedelsgruppen. I samband med översynen har samverkan 

genomförts med intresseorganisationer för pensionärer samt personer med 

funktionsnedsättning.   
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Förslaget till riktlinjer för 2021 innehåller förtydliganden i texten samt vissa 

ändringar av förskrivningsrätt. Förtydliganden är viktiga för att riktlinjerna 

ska utgöra ett så bra stöd som möjligt vid individuella behovsbedömningar. 

Tydliga riktlinjer bidrar också till att säkerställa att de produkter som upp-

handlas är ändamålsenliga. Ändringar i förskrivningsrätt görs bland annat för 

att öka patientsäkerheten och att bidra till rimliga kostnader. 

Tyngdtäcken kommer inte lägre att förskrivas som hjälpmedel utan räknas 

som egenvårdsprodukt. Anledningen till förändringen är att Medicintekniska 

produktrådet (MTP-rådet) har gått ut med en rekommendation till regionerna 

om att inte längre subventionera tyngdtäcken då det saknas vetenskapliga 

studier som tydligt visar att tyngdtäcken medför patientnytta. 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Bilaga: 

 Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsned-

sättning 2021 

Protokollsutdrag skickas till: 
Verksamhetsdirektör  

Divisionschef Service  

Divisionschefer Närsjukvård  

Divisionschef Länssjukvård 

Ekonomi- och planeringsdirektör 
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