Ortopediska hjälpmedel-

riktlinjer för landstingsbidrag och

ordinationsförfarande.

Inledning
Nedanstående riktlinjer gäller för Jämtlands läns landsting. En
sammanställning följer gällande vilka typer av ortopedtekniska
hjälpmedel och diagnoser som berättigar till landstingsbidrag, samt
ordinationsförfarandet för dessa.

Ordinatörer
Godkända ordinatörer är verksamma inom Jämtlands läns landsting
• Ortopedspecialister vid ortopeden
• Legitimerad läkare under utbildning till ortoped/reumatolog
• Vissa läkare inom teamverksamhet samt ortopedspecialist som
omfattas av vårdavtal med Jämtlands läns landsting
Begränsad reordinationsrätt för OTC/BOTC vid ortopedtekniska avd.
( Hjälpmedel som kostar under 1000:- får reordineras från OTA )
Landstingsbidrag utgår : (A)
I de fall mer omfattande ortopedteknisk försörjning krävs. Dvs. ordination
av proteser, behandlings och rigida ortoser i de fall det är indicerat av
behandlingsskäl samt för att klara arbete och förflyttning i vardagen.
Landstingsbidrag utgår med förbehåll : (B)
•
•
•
•
•
•

Mjuka, ledstabiliserande och spinala ortoser
Fotbäddar/ inlägg
Ortopediska skor/ bekvämskor
Trochanterbälte
Skoförhöjning vid benlängdsskillnad om 20 mm och däröver
Ortopedtekniska skoändringar

För att landstingsbidrag ska utgå i dessa fall måste patienten omfattas av
följande diagnoser/tillstånd och där besvären är att betrakta som en följd
av nedanstående grundsjukdom/ tillstånd.
•
•
•
•
•
•
•

Diabetes mellitus
Reumatoid artrit, MB Bechterew
Medfödda missbildningar
Resttillstånd efter frakturer
Centrala/perifera pareser
Neurologiska sjukdomar såsom cerebral pares, polio m.fl
Barn inskrivna vid barn- och ungdomshabilitering och patienter
som omfattas av lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS-1994)

Skobidrag vid olika stora fötter:
Ges vid neurologisk/neuromuskulär sjukdom, klumpfotsproblematik eller
annan missbildning. Olikheten skall uppgå till minst ett helnummer för att
landstingsbidrag ska utgå. Det par man tvingas köpa ”extra” ersätts med
landstingsbidrag.
Rekvisition går till ortopedtekniska avdelningen som sedan utfärdar
skorekvisition att använda i skoaffär.
Landstingsbidrag utgår ej : (C)
Landstingsbidrag utgår ej för de ortopedtekniska hjälpmedel som
uppräknats under (B) om inte det angivna förbehållet uppfylls.
Landstingsbidrag utgår ej heller för nedanstående hjälpmedel.
•
•
•
•
•

Hjälpmedel enbart avsedda för fritidsaktiviteter
Epikondylitbandage
Pelotter för skor
Mjuka halskragar
Prefabricerade kompressionsstrumpor för nedre extremiteterna

För de patienter där landstingsbidrag utgår :
Skickar Primärvårdsläkare, privatpraktiker, läkare inom
företagshälsovård samt läkare inom länssjukvården remiss till ortoped.
Den godkända ordinatören ombesörjer att alla uppgifter fylls i på
rekvisitionen, kryssar Ja i rutan för landstingsbidrag,och skickar
rekvisitionen till ortopedtekniska avd. (OTA)
OTA kallar patient för bedömning/åtgärd.
För de patienter där landstingsbidrag ej utgår :
Hänvisa patienten direkt till den ortopedtekniska avd. Patienten får
bekosta sitt hjälpmedel själv.
Legitimerad läkare , sjukgymnast eller arbetsterapeut kan skriva
rekvisition med rekommendation om lämpligt hjälpmedel till OTA.
Kryssa Nej i rutan för landstingsbidrag.
Rekvisitionsblanketten
Blanketten måste vara ifylld vad gäller diagnos, diagnosnummer,
ordination alt. funktionsförbättring som önskas, ordinationsdatum,
ordinatörens namn och arbetsplats och patientdata, det ska även framgå
om patienten omfattas av LSS
Godkänd ordinatör måste signera rekvisitionen och kryssa i om
patienten är berättigad till landstingsbidrag eller ej !
Besöksavgift
Besöksavgiften är för närvarande 100 kr
Det gäller vid första besöket samt en utprovning, eventuella prov och
justeringar därutöver är avgiftsfria.
• Barn och ungdom under 20 år….
• Patienter som vårdas inneliggande inom Länssjukvården..
• Barn inskrivna vid barn och ungdomshabiliteringen eller som
omfattas av LSS….

betalar ingen besöksavgift, men omfattas av egenavgifter för hjälpmedel
enligt nedan.
Egenavgift
För de patienter som beviljas landstingsbidrag, enligt (B) ovan, utgår en
egenavgift för det ortopedtekniska hjälpmedlet enligt följande.
•
•
•
•
•

Fotbäddar/inlägg
Mjuka extremitetsortoser
Resår/termo och tygkorsetter
Skor- barn och ungdom upp till 18 år
Skor-vuxna

300 kr
300 kr
600 kr
300 kr
1000 kr

Barn inskrivna vid barn och ungdomshabiliteringen eller patienter som
omfattas av LSS är avgiftsbefriade. Detta gäller dock inte skor.
Vid skoförsörjning utgår alltid en egenavgift om det inte gäller
behandlingsskor som är en behandlingsortos och inte belastar patienten
med någon egenavgift

