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Beskrivning av nivåerna för prioritering samt 
behovsbedömning 

 
 
Detta dokument innehåller kortfattad information om vad de olika nivåerna för prioritering samt 
behovsbedömning innebär. Under varje matris finns länkar till mer utförliga metodanvisningar i 
Hjälpmedelshandboken. Här hittar du Hjälpmedelshandboken i sin helhet. 
 
OBS! Vid bedömning, gör endast ett val per matris.  
 
 

Länets prioriteringsnivåer för hjälpmedel 
 

1 Hjälpmedel för livsuppehållande insatser som är ändamålsenliga och meningsfulla. 

2 
Hjälpmedel för att klara dagliga aktiviteter som personlig vård, förflyttning, måltider, av-/påklädning, 

relationer och vardagskommunikation. Hjälpmedel för att barn ska kunna leka och utvecklas. 

3 
Hjälpmedel för vardagsaktiviteter med syfte att klara ett självständigt och aktivt liv i relation med sin 

omgivning och närmiljö. 

4 
Aktiviteter för fritid hobby, sport och motion. OBS! Hjälpmedel inom denna kategori kan ej förskrivas 
som personligt hjälpmedel. 

 

Prioriteringsnivåerna, i Hjälpmedelshandboken. 

 

 

 

Angelägenhet/konsekvens 
 

Om hjälpmedlet inte förskrivs är brukaren i en situation som medför att en eller flera av villkoren under 

respektive nivå uppstår. 

 

0 Ingen risk för försämrad kroppsfunktion, aktivitetsbegränsning eller försämrad livskvalitet 

1 Sannolikt ökad risk för aktivitetsbegränsning, försämrad livskvalitet, försämrad kroppsfunktion 

2 
Svårigheter att genomföra aktivitet, inskränkt delaktighet, risk för försämring av kroppsfunktion, risk 

för betydande olägenhet 

3 
Stora svårigheter att genomföra aktivitet och/eller att vara delaktig, mycket låg livskvalitet, risk för 

betydande försämring av kroppsfunktion  

4 
Grava inskränkningar av möjlighet till aktivitet och/eller delaktighet, extremt låg livskvalitet, risk för 
allvarlig skada, bestående men 

 

Angelägenhet/konsekvens, i Hjälpmedelshandboken. 

 
  

http://www.hjalpmedelshandboken.vll.se/default.aspx?id=3511
http://www.hjalpmedelshandboken.vll.se/default.aspx?id=7341&ptid=0
http://www.hjalpmedelshandboken.vll.se/default.aspx?id=7409&ptid=0
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Effekt/nytta 
 

Bedömning av på vilket sätt hjälpmedlet påverkar brukarens möjligheter till ökad aktivitet, ökad delaktighet 

och/eller förbättring av kroppsfunktion. OBS! Välj endast en komponent av nedanstående vid bedömning. 

  

0 Ingen 
Ger ingen eller obetydlig förbättring i kapacitet eller möjlighet till genomförande av 
aktivitet, 0-4% 

1 Lätt Ger liten förbättring i kapacitet eller möjlighet till genomförande av aktivitet, 5-24 % 

2 Måttlig 
Ger en ganska stor förbättring i kapacitet eller möjlighet till genomförande av aktivitet, 
25-49 % 

3 Stor Ger en stor förbättring i kapacitet eller möjlighet till genomförande av aktivitet. 50-95 % 

4 Total Ger personen möjlighet att vara fullständigt aktiv i tänkt situation, 96-100 % 

 
Ej 

tillämpbart 
 

 

Effekt/nytta, i Hjälpmedelshandboken. 

 

 

 

 

Nyttjandegrad/frekvens 
 

Bedömning av hur ofta brukaren kommer att använda sitt hjälpmedel. 

OBS! Välj endast en komponent av nedanstående vid bedömning. 

  

1 Några ggr/år 

2 Varje månad 

3 Enstaka gång/vecka 

4 Flera ggr/vecka 

5 Varje dygn 

6 Flera ggr/dygn 

7 Varje timme 

 

Nyttjandegrad/frekvens, i Hjälpmedelshandboken. 

http://www.hjalpmedelshandboken.vll.se/default.aspx?id=7417&ptid=0
http://www.hjalpmedelshandboken.vll.se/default.aspx?id=7420&ptid=0
http://www.hjalpmedelshandboken.vll.se/default.aspx?id=7420&ptid=0

