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Ytterligare information

Policy Hjälpmedel i Landstinget Västernorrland
Personliga hjälpmedel är en del av medicintekniska produkter.
Denna policy handlar endast om personliga hjälpmedel och anger inriktningen för
hur personliga hjälpmedel ska tillhandahållas som en del av hälsofrämjande
insatser, behandling, habilitering och rehabilitering till personer bosatta i
Västernorrlands län.
Med personliga hjälpmedel avses medicintekniska produkter eller anpassning av
dessa, som en person själv eller med hjälp av någon annan (närstående och/eller
personal) behöver i det dagliga livet för att förbättra, bibehålla och/eller
kompensera kroppsfunktion för ökad aktivitet och delaktighet.
Hjälpmedelsförsörjningen ska ge förutsättningar för att dels tillgodose den
enskildes samlade behov av hjälpmedel där delaktighet och egenansvar betonas
dels använda hjälpmedelsresurserna på ett hälsoekonomiskt sätt.
Personer med funktionsnedsättning ska ha tillgång till en samordnad
hjälpmedelsförsörjning med god tillgänglighet och säkerhet som utgår från den
enskildes aktiva deltagande och samlade hjälpmedelsbehov
Målet med förskrivna hjälpmedel är att ge individen bästa möjliga förutsättningar
att leva ett självständigt liv med likvärdiga rättigheter, möjligheter, ansvar och
skyldigheter som alla medborgare i länet.
Bedömningen av behovet och möjligheten att erhålla ett hjälpmedel ska vara lika
oavsett var man bor i länet.
Hjälpmedelsförsörjningen ska utmärkas av god tillgänglighet, säkra produkter,
helhetssyn på den enskildes hjälpmedelsbehov, hög kompetens, samordning och
kostnadseffektiva lösningar.
Hjälpmedel ska inte ersätta en rehabilitering/habiliteringsinsats. Inom hälso- och
sjukvården är hjälpmedel alltid en integrerad del i vård och behandling och/eller i
rehabilitering och habilitering.
Hjälpmedelsförsörjningen ska genom att tydliggöra medarbetarnas förskrivnings-,
informations- och uppföljningsansvar vara så kvalitetssäkrad att den tryggar den
enskildes hjälpmedelsbehov.
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Den enskildes delaktighet och inflytande ska vara en del i förskrivningsprocessen.
Den enskilde ska bemötas med respekt så att hans/hennes erfarenheter och
kunskaper om sin funktionsnedsättning och sina behov tillvaratas.
Ökad kompetens ska eftersträvas beträffande den nya teknikens möjligheter.
För att nå målen ska det finnas en hjälpmedelskommitté inom landstinget. Den
ska verka för en enhetlig och rationell hjälpmedelsanvändning inom länet i
samverkan med kommunerna. Kommittén består av representanter från
landstinget och länets kommuner.
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