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Ortopediska hjälpmedel - riktlinjer 
för landstingsbidrag och 
ordinationsförfarande 
 

Bakgrund 
Nedanstående riktlinjer har utformats utifrån beslut av landstingsfullmäktige i 
Jämtlands län. En sammanfattning följer angående vilka hjälpmedel/produkter 
och diagnosgrupper som har rätt till landstingsbidrag. 
 
A. Diagnoser/tillstånd som är berättigade till  
     landstingsbidrag 
* Diabetes mellitus 
* Reumatoid artrit, Mb Bechterew 
* Medfödda missbildningar 
* Resttillstånd efter frakturer 
* Centrala/perifera pareser 
* Neurologiska sjukdomar såsom cerebral pares, polio. 
* Barn inskrivna vid barn- och ungdomshabilitering och patienter som omfattas    
   av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS-1994) 
 
B. Diagnoser/tillstånd och produkter EJ berättigade till  
     landstingsbidrag 
* Hjälpmedel enbart för fritidsaktivitet 
* Tillstånd som ej är att betrakta som följd av  grundsjukdom/tillstånd enligt  A. 
   exempelvis  -  skor/inlägg vid ex pes plano valgus (plattfothet), hallux valgus 
                        - rullsula/ballenrulle 
                        - skoförhöjning vid benlängdsskillnad om 20 mm eller mindre 
                           (gäller även diagnoser/tillstånd i grupp A)                                                 
                        -  mjuka ortoser ex korsetter vid rygginsufficiens 
                        -  mjuka halskragar 
 
Ovanstående  produkter kan köpas över disk på OTA men patienten betalar då 
hela kostnaden själv. Rekvisition kan skrivas/dikteras på dessa produkter som 
vägledning till patienten men kryssa/diktera NEJ i rutan för landstingsbidrag. 
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Skobidrag vid olikstora fötter 
Ges vid neurologisk/neruomuskulär sjukdom, klumpfotsproblematik eller annan 
missbildning. Olikheten skall uppgå till minst ett helnummer. Det par skor man 
tvingas köpa ”extra” ersättes via landstingsbidrag. 
 
Primärvård-/privatvårdsläkare och läkare inom länssjukvården utan 
ordinationsrätt 
Remiss skickas till ortopedkliniken med diagnos samt vilken funktionsförbättring  
alt hjälpmedel som önskas. En bedömning görs om patienten är berättigad till 
landstingsbidrag och därefter utfärdas rekvisition från ortopedkliniken till 
ortopedtekniska avdelningen alt återsändes remissen om landstingsbidrag ej 
beviljas. Vid oklara fall kan foto vara av värde alt remiss till 
ortopedmottagningen för klinisk bedömning.  Av värde  är att upplysa patienten 
om egenavgift och besöksavgift  (vg se nedan).   Skriv i remissen i de fall 
patienten omfattas av LSS. 
 
Ifyllande/diktering av rekvisitionsblankett av läkare med 
ordinationsrätt  
 Diagnos,  diagnosnummer  samt  ordination på hjälpmedel alt 
funktionsförbättring som önskas anges. Vid ordinationer av ex ortoser, glöm ej 
att ange ex gradtal, öppen eller låst ortos. Om landstingsbidrag skall utgå skall 
det markeras på rekvisitionen alt dikteras. Patientdata  anges med  dennes 
hemadress och telefonnummer, även om patienten är inneliggande.  (OTA har 
ej VAS). 
 
Egenavgift 
Patienter som omfattas av landstingsbidrag betalar egenavgift enl följande –  
* Inlägg/fotbäddar     300 kr 
* Mjuka extremitetsortoser:     300 kr 
* Resår/termo-och tygkorsetter:    600 kr 
* Skor -  barn- och ungdom < 18 år:      300 kr 
           -  vuxna     1 000 kr 
Alla inneliggande patienter inom länssjukvården betalar egenavgift för sina 
hjälpmedel.  
 
Besöksavgift 
* Besöksavgiften är 300 kr för första besöket samt en  
   utprovning. Eventuella justeringar därutöver är avgiftsfria. 
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* Barn inskrivna vid barn- och ungdomshabiliteringen eller som  
   omfattas av LSS betalar ej besöksavgift. Egenavgift betalas enl ovan.   
* De patienter som vårdas inneliggande inom länssjukvården  
   betalar ej besöksavgift. Egenavgift betalas enl ovan. 
 
 
Lars Holgén 
Överläkare, OTA-ansvarig 
 

 


