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Betänkandet 2011:77 Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet
Sammanfattning
Intentionen i förslaget om ökad delaktighet och valfrihet är bra. Det är dock viktigt att komma
ihåg att det är förhållandevis få som bedöms kunna ta del av detta. Den traditionella
förskrivningsprocessen kommer att vara det som gäller för flertalet hjälpmedelsanvändare
även framöver. För habiliteringsorganisationernas målgrupper gör vi den bedömningen att
flertalet inte har förmågan att kunna göra egna val, men för dem som vill och har förmågan att
välja är valmöjligheten tillämpbar.
Ändringarna i hälso- och sjukvårdslagen(1982:763) anser vi är bra för
habiliteringsorganisationens målgrupper då det tydliggör hälso- och sjukvårdens ansvar.
Vad gäller hjälpmedel för barn som tillhör habiliteringsorganisationens målgrupp, där behovet
ofta är stort av specialanpassade hjälpmedel som ofta behöver bytas ut och ersättas när barnet
växer – är inte eget ägande lika motiverat.
Många familjer som har barn med en funktionsnedsättning har ansträngd ekonomi, vilket
innebär minskad möjlighet till fritt val av hjälpmedel
För vuxenhabiliteringsorganisationens målgrupp, där många får sin försörjning enbart genom
samhällsstöd och lever på existensminimum, innebär det att även de har minskad möjlighet
till fritt val av hjälpmedel. Förslaget om fritt val skulle kunna uppfattas som en diskriminering
av personer med funktionsnedsättning som har en dålig ekonomi.
Vi bedömer att förslaget om fritt val av hjälpmedel kommer att innebära en ökad kostnad för
sjukvårdshuvudmännen. Man måste först ta fram nationella riktlinjer och sedan måste det
finnas lokalt utformade rutiner för att fritt val av hjälpmedel ska fungera. Att säkerställa att en
likvärdig bedömning görs, att tydlig ansvarsfördelning finns och att förskrivarna får tydliga
riktlinjer är en förutsättning för att kunna erbjuda en jämlik hälso- och sjukvård.
Vi efterlyser ett system för återvinning och kvalitetssäkring av Fritt val produkter.
Risken för ökad ojämlikhet måste belysas ytterligare utifrån ekonomiska aspekter, både ur ett
enskilt perspektiv och ett kommunalt – och landstingskommunalt perspektiv.
I tilläggsuppdraget angående försöksverksamheten finns ett antal frågeställningar definierade
som behöver lösas.
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