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Landstingskommunal Hjälpmedelsstrategi 2017 – 2021

Vad?

Nuvarande Hjälpmedelspolicy gäller tills vidare, antogs 2004, reviderades 2010. I avtalen mellan 
kommunerna och hjälpmedel Västerbotten finns en överenskommelse om att följa gällande policy 
och hjälpmedelshandbok.

Uppdraget

Ta fram en landstingskommunal Hjälpmedelsstrategi som ersätter nuvarande policy vilket också 
förutsätter översyn av hjälpmedelshandbok. 

Förutsättningar

 Både vll och kommunerna har en gemensam bild av vad hjälpmedelsprocess och förskrivning 
är. Hur den ser ut, hur den är organiserad, vem som gör vad etc. 

 Den är politiskt förankrad hos respektive huvudman.

 Omvärldsbevakning. Följa de 10 uppdrag inom hjälpmedel som Socialstyrelsen arbetar med
för närvarande och fram till 2017 (1 av 10 är klart) uppdragen är ex vis översyn och revidering 
av SOSFS om medicintekniska produkter samt ta fram en definition på ”hjälpmedel”. 

 Lång förankringsprocess - beredning, remiss, samverkan med brukarorg, politiska beslut hos 
resp huvudman, förankras i organisationen, verkställighet (handboken, utbildning av 
förskrivare mm)

Hur?

Projektorganisation

 Styrgrupp – Utses av AC koncensus. Representanter från den politiska organisationen i 
kommun och landsting, förslagsvis: VLL – NFH 2 representanter och kommunerna - Sociala 
nämnder 5 representanter.  
Styrgruppen består av 7 personer.

 Projektgrupp:
Projektsamordnare - utses av LSG
VLL - 1 repr från vardera, Hjälpmedel Västerbotten, Synrehabilitering, Hörcentral, Ortopedi
Kommunerna - representeras av personer med samordnande funktion för hjälpmedel i 
kommunen. 1 repr från Umeå, 1 repr från Skellefteå samt 2 repr som företräder 
inlandskommunerna
Projektgruppen kan kalla till sig sakkunnig/sakkunskap vid behov.
Projektgruppen består av 9 personer (inkl projektsamordnare)

 Samverkan med brukarorganisationerna genom att bilda en brukarpanel som tillsammans 
med projektgruppen tar fram förslag. Brukarpanel ska bestå av representanter från 
kognition, syn, hörsel, rörelse, psykiatri med särskild inbjudan till RBU unga och FUB unga. 



Tidsplan

December 2015 Projektorganisation sätts enligt beslut i LSG (utser projektgrupp) och AC 
koncensus (utser styrgrupp)

Januari 2016 Start

April Remissomgång klar

Juni Underlag klart för beslut i fullmäktige (vll och kommunerna)

December Vi har en ny landstingskommunal hjälpmedelsstrategi 2017-2021




