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Förslag Riktlinjer för förskrivning av 
hjälpmedel för personer med 
funktionsnedsättning år 2022 

 

Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel är gemensamma för Region 

Norrbotten och Norrbottens kommuner. Riktlinjerna grundas på den 

för länets kommuner och Region Norrbotten gemensamma 

hjälpmedelspolicyn som beslutats om år 2013. Riktlinjerna revideras 

årligen. 

 

Förslagen till förändringar av de riktlinjer som är gemensamma för 

vårdgivarna i Norrbotten tas fram av representanter från Norrbottens 

kommuner och Region Norrbotten i samråd med 

Länshjälpmedelsgruppen. Enligt strategin för patient- och 

brukarmedverkan i Norrbottens län sker samverkan med 

intresseorganisationer för personer med funktionsnedsättningar och 

pensionärsorganisationerna i arbetet med förslag till 

riktlinjeförändringar. De synpunkter som organisationerna lämnat 

gällande riktlinjerna ska tydligt framgå i den fortsatta beredningen. 

Det framkom inga invändningar gällande förslag för 2022. 

 

Översynen av riktlinjerna inför år 2022 innehåller förtydliganden och 

förändringar av riktlinjer. Förtydliganden är viktiga för att förskrivaren 

ska kunna göra en individuell behovsbedömning i samverkan med 

patienten. Tydliga riktlinjer är också viktiga för att ändamålsenliga 

produkter upphandlas.  

 

Föreslagna förändringar som är gemensamma för Region Norrbotten 

och länets kommuner handlar om förskrivning av tyngdväst. 

Tyngdväst har tidigare förskrivits och ärendena har lyfts i 

Länshjälpmedelsgruppen. Årets förändring innebär endast tillägg av 

ISO-kod till riktlinjerna. Tillhörande ISO-kod togs bort föregående år i 

samband med att tyngdtäcken inte längre är förskrivningsbart 

hjälpmedel. Sammantaget innebär förslaget ingen förändring av 

kostnader då de redan tidigare har förskrivits. När det gäller badstol 

till vuxen finns inget upphandlat sortiment utan endast till barn. Därför 

är förslaget att badstol till vuxna är eget ansvar. Övriga gemensamma 

förändringar handlar om förtydliganden. 

 

De förslag till förändringar som enbart berör Region Norrbotten 

handlar om gåstolar, stödhjul till egen cykel och sadelstol. 
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Gåstolar, förslaget till förändring kommer troligtvis inte innebära 

någon större kostnadsökning då denna produkt sällan förskrivs, 

endast i undantagsfall då inget annat gånghjälpmedel fungerar för 

barnet. Prismässigt ligger gåcykel i nivå med en standard gåstol.  

 

Förslaget att ta bort möjligheten att förskriva stödhjul till privat cykel 

kan komma att innebära en kostnadsbesparing, om inte fler trehjuliga 

cyklar kommer att förskrivas i stället. Det finns dock många inköpta 

trehjuliga cyklar i lager på Länsservice. Stödhjul är en liten produkt 

som sällan förskrivs. Stödhjul tas bort då det är en konsumentprodukt 

och ingen medicinteknisk produkt. Kraven på kvalitet och säkerhet 

hos konsumentprodukter är inte detsamma som för medicintekniska 

produkter. I detta fall kan det vara en säkerhetsrisk i och med att 

stödhjulen monteras på privat cykel. 

 

Förslag gällande sadelstol innebär tillägg av kriterier för förskrivning. 

Detta hjälpmedel har tidigare förskrivits och lyfts i 

Länshjälpmedelsgruppen. Förslaget innebär ingen förändring av 

kostnader 

 

 

Förslag till beslut 

 

Politiska samverkansberedningen föreslås besluta  

 

att rekommendera Norrbottens Kommuners styrelse att 

rekommendera respektive kommun att anta Riktlinjerna för 

förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning år 

2022 

 

att rekommendera Regionstyrelsen att anta Riktlinjerna för 

förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning år 

2022 

 

 

 


