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Arne Thureson

LD Hjälpmedel Beslut
att ta fram underlag för bildandet av en gemensam 
organisation för hjälpmedelshanteringen i Dalarna 
mellan kommunerna och landstinget

att ge uppdraget till Christina Wessman att i samråd 
med chefen för LD Hjälpmedel och den regionala 
socialchefsgruppen ta fram erforderligt underlag såsom 
reglemente och samverkansavtal

17 juni Välfärdsberedningen

Under sommaren Ev korrigeringar

11 september Region Dalarnas direktion

Oktober-November Beslut hos resp huvudman

2014-01-01 Start

Jag/vi som
- patient/brukare/
anhörig

- skattebetalare
- medarbetare

Hur vill jag/vi ha det?

LD Hjälpmedel

Kännedom

Kunskap

Attityd

Handling
e-Hälsa
Hälsokonton
Ny patientlag
Fritt val av hjälpmedel
Hitta och jämför hjälpmedel på 1177.se
e-hemtjänst
Välfärdsteknologi
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Verksamhetsidé
LD Hjälpmedel erbjuder habiliterings- och 
rehabiliteringsstöd, tolktjänst och hjälpmedel 
som bidrar till att personer med 
funktionsnedsättningar upplever delaktighet 
och bästa möjliga livssituation.

Vision
Vi vill ha ett samhälle för alla – tillsammans 
med våra kunder gör vi det omöjliga möjligt.

Erbjuder tjänster och hjälpmedel inom

 Hårersättning
 Hörsel
 Kommunikation
 Kognition
 Larm
 Inkontinens
 Omgivningskontroll
 Ortopedteknik
 Personliga medicinska behandlingshjälpmedel
 Rörelse
 Syn
 Tolk till döva och hörselskadade, dövblinda

LD Hjälpmedel

Från och med 1 januari 2014 består LD Hjälpmedel av två
förvaltningar.

 Fv 51 Hjälpmedel Landstinget Dalarna
(Landstingsstyrelsen)

 Fv 86 Hjälpmedel Dalarna
(Hjälpmedelsnämnden Dalarna)

Landstinget Dalarna och kommunerna, tillsammans!

Uppdrag: 
 Samverkan för att uppnå bästa resultat för patienten/brukaren
 Göra hjälpmedel tillgängliga och lättförståeliga för länets invånare
 Hjälpmedel är en del i vårdprocessen
 Utbilda personal inom kommunerna och landstinget för hög kompetens
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Avdelningar
 Kundservice
 Rörelse
 KLOK – Kommunikation, larm, omgivningskontroll och 

kognition
 Personliga medicinska hjälpmedel 
 Logistik
 Teknisk service

Samordningsansvar för
 Kontinens

Avdelningar
 Hörcentral
 Pedagogisk hörselvård
 Teknisk hörselvård
 Syncentral
 Tolkcentral

Samordningsansvar för
 Dövblindområdet
 Hårersättning
 Ortopedteknik

Förvaltning 51 Förvaltning 86

LD Hjälpmedel

Nationell

nivå

Regional nivå

Läns nivå

Kommun nivå

Kunder
• Patienter
• Brukare
• Anhöriga 
• Rehabpersonal  
• Avdelningar 
• Kliniker
• Landstinget 
• Kommuner
• Försäkringskassa
• Arbetsförmedling 
• Privata företag
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Hjälpmedel indelas idag i:

 Försäljningshjälpmedel
- engångs
- retur

 - egenansvarsprodukter

 Hyreshjälpmedel
hyra per dygn inkl underhåll enligt servicegrad

ute hos brukare/kund 2014/2015, ca 28.184 hjälpmedel 
och ca 47.000 tillbehör

utlevererade under 2014, ca 12.737

returnerade under 2013, ca 9.930 

Ekonomi
Nya krav från kund/patient  
Demografin
Välfärdsteknologi
Nytta/kostnad
Från stuprör till hängrännor
Förebygga - Bota - Lindra
Rekrytering – Attraktiv arbetsplats
 Lokaler
Kina

SAMVERKAN
ÖVRIGA AKTÖRER

MED
MÅLGRUPPEN

I FOKUS

WORKSHOPS
KONFERENS 
SEMINARIER

EX INTRESSENTER,
SAMVERKANDE 

AKTÖRER

INFORMATIONS
INSATSER

EX ENSTAKA 
FÖRELÄSNINGAR

TRYCKSAKER

KONSULTATION
UTPROVNING,
ANPASSNING,

TEKNISK SERVICE
mm

PERSONLIG 
COACHNING 
OCH 
RÅDGIVNING

PERSONLIG
RÅDGIVNING
EX ENSKILDA
PRODUKTER

UTBILDNINGAR
EX

TEMA
UTBILDNINGAR

MÅLGRUPP

SAMVERKAN
FÖRETAG OCH

LEVERANTÖRER

IT – system
Policy

Regelverk
Riktlinjer
Avgifter

Handläggning

 In och utflyttning
 Fritt Val av hjälpmedel
 Försäkringsärenden

Hjälpmedelsguide/ 
Behovstrappa

Förskrivar- och uppföljningsstöd
Förskrivningsprocessen

Dokumentation
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Information
Rådgivning
Utbildning

Vår Visningsmiljö
i Borlänge

öppet alla vardagar

Vi har  
Hjälpmedelsbutiker i

Borlänge, Mora

och Falun

öppet alla vardagar

Upphandling
och

Inköp

Kunden har en leverantör
och

LDH 300

Lager 
Logistik

Registrering
Individmärkning

Utprovning
och 

anpassning
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Konstruktion och
special

anpassning

Leverans
Montering
Installation
Besiktning

Förebyggande 
och

avhjälpande
underhåll

Rekonditionering,
Utrangering
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Avtal för Hjälpmedelsnämnden Dalarna 
 
Kommunerna i Dalarna; Avesta, Borlänge, Falun, Gagnef, 
Hedemora, Leksand, Ludvika, Malung-Sälen, Mora, Orsa, 
Rättvik, Smedjebacken, Säter, Vansbro och Älvdalen samt 
Landstinget Dalarna har kommit överens om att från och med 
2014-01-01 inrätta en gemensam nämnd, kallad  
 
 
Hjälpmedelsnämnden Dalarna för att samverka kring 
hjälpmedelsverksamheten för de som omfattas av dels 
kommunernas och dels landstinget Dalarnas ansvar enligt 
Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), (HSL). 
 
 
Landstinget Dalarna är värdkommun och Hjälpmedelsnämnden 
ingår i Landstinget Dalarnas organisation. Landstinget Dalarna 
är juridisk person för denna nämnd.

Den värdegrund som samverkan skall bygga på är att: 
 

 Vi utgår från patientens/brukarens behov 
 

 Vi samarbetar aktivt över organisations- och 
huvudmannagränser 
 

 Vi bemöter varandra med respekt och visar tillit 
 

 Vi lär av varandra och tar tillvara varandras kompetens

§ 2 Uppdrag  
 
Hjälpmedelsnämnden ska enligt HSL erbjuda de personer som 
omfattas av kommunernas och landstingets ansvar; hjälpmedel, 
tillbehör, förbrukningsmaterial och därtill kopplade tjänster inom 
följande områden: 
 

 Behandling och träning 
 

 Förflyttning 
 

 Kommunikation, larm, omgivningskontroll och kognition  
 

 Kontinens 
 

 Personlig vård 
 

 Personlig Medicinsk Behandling 
 

Hjälpmedelsnämnden ansvarar för nedanstående; 
 

 Att utarbeta och besluta om regelverk/policy/riktlinjer för 
Hjälpmedelsnämndens verksamhet i länet. Vid avtalets 
ingående utgörs dessa av policy/regelverk/riktlinjer i 
Hjälpmedelsguiden, publicerad på landstingets hemsida 
 

 Allmän och riktad information 
 

 Vid behov lägga förslag till patient/brukaravgifter inom 
hjälpmedelsområdet som föreläggs respektive medlem för 
beslut 
 

 Definition och prissättning av tjänster och hjälpmedel 

 Utbildning/kompetensutveckling av förskrivare och övriga 
 

 Upphandling 
 

 Inköp, lagerhållning och distribution 
 

 Funktionsduglighet och säkerhet hos levererade 
hjälpmedel 
 

 Bevaka och följa gällande lagstiftning och 
säkerhetsföreskrifter inom området 
 

 Drift och utveckling av IT-stöd för hantering av hjälpmedel 
och tillhörande tjänster  
 

 Dalarnas Resurscenter för hjälpmedel 
 

 Samråd med brukarorganisationer 
 

 Initiera utvecklingsarbete som en följd av 
omvärldsförändringar 
 

 Utvärdering och uppföljning av hjälpmedelsverksamheten, 
dels ur ett brukarperspektiv, dels ur ett medlemsperspektiv 
så att verksamheten drivs ekonomiskt och rationellt 
 

 Representation i tjänstemannagrupper 
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Hjälpmedelsnämnden samråder enligt nedanstående;  
 
Hjälpmedelsnämnden är ett samrådsorgan mellan parterna för 
gemensamma frågor med utgångspunkt utifrån Hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL), Socialtjänstlagen (SOL) samt Lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Förutom 
tidigare nämnda ansvarsområden ingår följande: 
 

 Hörsel 
 

 Ortopedteknik 
 

 Syn 
 

 Tolkservice 
 



 

Arne Thureson 

 

En vecka på LD Hjälpmedel.  
Några exempel från en genomsnittsvecka år 2014  
(antal/år delat med 52 veckor). 

2014 2013  

112 

67 

88 

58 

hörapparater utprovas till 

patienter 

116 124 mätningar utförs på beställning av  

öron-näsa-hals-kliniken 

34 28 personer får enskilt samtal på  

Pedagogiska hörselvården 

11 12 personer deltar i grupprehabilitering på 

Pedagogiska hörselvården 

Mindre än 
varannan 

Var annan vecka får en person hjälpmedel för  

alternativ telefoni 

67 59 utförda tolkuppdrag 

6 9 patienter får stödsamtal av kurator vid  

Syncentralen 

13 12 patienter får utprovning av optiska  

hjälpmedel 

100 90 hörapparater repareras av Teknisk  

hörselvård 



26 25 Patienter som får hjälpmedel utprovade      

på Hjälpmedelscentralen 

2875 2843 Artiklar levererade från förrådet i     

Borlänge  

76 69 Manuella rullstolar levereras 

87 84 Rollatorer levereras 

96 120 Kryckkäppar levereras 

48 27 Toalettstolsförhöjningar levereras 

19 18 Hygienstolar levereras 

6 5 Hjullyftar levereras 

3 4 Taklyftinstallationer utförs 

16 13 Sängar levereras och monteras 

146 147 Hjälpmedel besiktigas ute på fältet 
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