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Inledning
Hjälpmedelspolicyn ger riktlinjer för att styra beslut och uppnå uppsatta mål.
Denna policy gäller tillhandahållande av personliga hjälpmedel, för folkbokförda på
Gotland, inom hälso- och sjukvårdslagens ansvarsområde. Policyn gäller oavsett
driftsformer för alla verksamheter som hanterar personliga hjälpmedel inom, eller via
vårdavtal med Region Gotland.
Definition personliga hjälpmedel
Med personliga hjälpmedel avses de medicintekniska produkter, enligt ISO 9999, som en
person själv eller medhjälp av någon annan behöver i det dagliga livet för att förbättra,
vidmakthålla eller kompensera nedsatt kroppsfunktion och som kräver hälso- och
sjukvårdens särskilda kompetens för behovsbedömning, utprovning och uppföljning.
Vision
Personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva ett liv med samma rättigheter,
möjligheter, ansvar och skyldigheter som andra i samhället.
Mål
 De som är i behov av hjälpmedel ska känna sig delaktiga och få sina behov likvärdigt
bedömda.
 Kännedom om möjligheten att tillhandahålla personliga hjälpmedel är väl sprid bland
Region Gotlands invånare.
 All personal som tillhandahåller personliga hjälpmedel ska ha adekvat kompetens.
 Alla hjälpmedel ska vara säkra.
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Prioriteringsordning för tillhandahållande av personliga hjälpmedel
Hjälpmedel ska ses ur samma etiska och prioriteringsmässiga principer som vården i övrigt.
Följande prioriteringsordning gäller:
1. Hjälpmedel för livsuppehållande insatser.
2. Hjälpmedel för att klara dagliga aktiviteter, såsom personlig vård och boende, samt för
att barn ska kunna leka och utvecklas.
3. Hjälpmedel för att klara och befrämja vardagsaktiviteter i närmiljön.
4. Hjälpmedel för aktiviteter som inte kan hänföras till vardagsaktiviteter i bostaden eller
närmiljön.
I Region Gotlands ansvar ingår inte att erbjuda hjälpmedel för enbart sport, motion
och/eller hobby.
Ansvar
Regionfullmäktige i Region Gotland ansvarar för denna policy samt revidering av
densamma.
Berörda nämnder och förvaltningar ansvarar för att policyn är känd i verksamheten och att
den följs.
All berörd personal ansvarar för att följa policyn.
All berörd personal ansvarar för att personer i behov av hjälpmedel blir informerade om
möjligheten att tillhandahålla sådana.
Regelverk för hjälpmedel
Utifrån hjälpmedelspolicyn regleras tillhandahållandet av personliga hjälpmedel mer
detaljerat i regelverk för hjälpmedel i Region Gotland.
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Hjälpmedelskommittén ansvarar för revideringar av regelverket som påverkar
medborgaren. Vid revideringar som har större ekonomisk och/eller verksamhetsmässig
betydelse ansvarar Hjälpmedelskommittén för att detta lyfts till berörda nämnder alt
Regionstyrelsen
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