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Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar att anta reviderade riktlinjer för förskrivning av 

hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning år 2022. 

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 2022 innehåller vissa förtydliganden och 

förändringar. Regionstyrelsen ställer sig positiv till föreslagna förändringar. 

Sammanfattning 
Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel är gemensamma för regionen och 

Norrbottens kommuner. Riktlinjerna har som grund den för regionen och 

länets kommuner gemensamma hjälpmedelspolicyn som beslutats om år 

2013. Riktlinjerna revideras årligen. 

Översynen av riktlinjerna inför år 2022 har fokuserat på förtydliganden och 

förändringar av riktlinjerna i syfte att säkerställa upphandling av ändamåls-

enliga produkter samt underlätta för förskrivare att göra en korrekt individu-

ell behovsbedömning i samverkan med patienten.   

Förslag till förändringar som är gemensamma avser tyngdtäcken och badsto-

lar. Förslag som enbart berör regionens verksamheter avser gåstolar, stödhjul 

till egen cykel och sadelstol till barn. Sammantaget beräknas samtliga förslag 

till förändringar vara kostnadsneutrala. 

Polsam ställde sig bakom förslaget till reviderade riktlinjer 211201. 

Ärendet 
Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel är gemensamma och baseras på den 

gemensamma hjälpmedelspolicyn för Region Norrbotten och Norrbottens 

kommuner, 2013.  

Riktlinjerna revideras årligen i samverkan mellan Region Norrbotten, Norr-

bottens kommuner och Länshjälpmedelsgruppen samt i samråd med intres-

seorganisationer för personer med funktionsnedsättningar och pensionärsor-

ganisationer. Eventuella synpunkter som organisationerna lämnar ska tydligt 

framgå i den fortsatta beredningen. Inga invändningar har framkommit gäl-

lande förslag till revidering av riktlinjer för 2022. 
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Gemensamma förändringar för regionen och länets kommuner    

Tyngdtäcken föreslås inte förskrivas utan ska bedömas som egenvårdspro-

dukt. Medicintekniska produktrådet rekommenderar regionerna att upphöra 

med subventioner av tyngdtäcken eftersom det saknas vetenskapliga studier 

som tydligt visar att tyngdtäcken medför patientnytta. 

Vad gäller badstolar för vuxna finns inget upphandlat sortiment varför inköp 

av produkten föreslås vara individens eget ansvar.   

Övriga gemensamma förändringar handlar om förtydliganden.  

Förändringar som enbart berör Region Norrbotten  

Gåstolar föreslås förskrivas till barn endast i undantagsfall om inget annat 

gånghjälpmedel fungerar. Kriterierna har förtydligats avseende förskrivning 

av sadelstol till barn som inte kan sitta på en vanlig arbetsstol. Sammantaget 

innebär förslagen inga eller marginella kostnadsökningar.     

Stödhjul till cykel är inte en medicinteknisk produkt och kan utgöra en sä-

kerhetsrisk vid montering på privat cykel varför produkten föreslås tas bort. 

Det innebär en kostnadsminskning under förutsättning att förskrivningen av 

trehjuliga cyklar inte ökar. För närvarande har Länsservice trehjuliga cyklar i 

lager.   

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Bilagor: 

PM Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktions-

nedsättning 2022 

Förslag Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funkt-

ionsnedsättning 2022 

Protokollsutdrag skickas till: 

Hälso- och sjukvårdsdirektör  

Divisionschef Nära  

Divisionschef Länssjukvård 1 

Divisionschef Länssjukvård 2 

Divisionschef Psykiatri 

Ekonomidirektör  


	Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning år 2022
	Förslag till beslut
	Yttrande till beslutsförslaget
	Sammanfattning
	Ärendet
	Gemensamma förändringar för regionen och länets kommuner
	Förändringar som enbart berör Region Norrbotten
	Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
	Bilagor:
	Protokollsutdrag skickas till:



