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Svar på remissen ”På lika villkor! - Delaktighet,
jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen”

Förvaltningens förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen till
kommunstyrelsen.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar
justering.

Per Kjellander
Stadsdelsdirektör

Margareta Ericson
Avdelningschef

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet ”På lika villkor! –
delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen”
(dnr 110-1138/2017) för yttrande senast den 22 september 2017.
Stadsdelsförvaltningen är positiv till förslagen i utredningen.
Förvaltningen anser dock att möjligheten till avgiftsbefrielse även
för personer inom socialpsykiatrins målgrupp bör utredas vidare.
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Ärendet
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet ”På lika villkor! –
delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen”
(dnr 110-1138/2017) för yttrande senast 22 september 2017.
Den 10 december 2015 beslutade regeringen att tillkalla en särskild
utredare med uppdrag att se över tillgången till och användningen
av hjälpmedel med syftet att ge förslag för att öka likvärdigheten
och därmed minska skillnader inom landet avseende avgifter och
regelverk. Det skulle också lämnas förslag i syfte att skapa
förutsättningar för en effektivt bedriven hjälpmedelsverksamhet hos
berörda huvudmän och myndigheter. Vidare har utredningen haft
uppdraget att kartlägga tillgången till hjälpmedel för enskilda samt
analysera ansvarsfördelningen och samordningen mellan
huvudmännen. Förslagen i utredningen skulle enligt direktiven vara
effektiva samt bidra till ökad delaktighet och jämlikhet.
Hjälpmedel definieras i utredningen som produkter som används på
individnivå för att kompensera för en funktionsnedsättning. Det
konstateras att hjälpmedelsområdet förändras över tid som en följd
av den tekniska utvecklingen och nya möjligheter till ökad
inkludering, delaktighet och självständighet möjliggörs.
Konsumentprodukter kan i allt större utsträckning användas för att
kompensera för en funktionsnedsättning. Vidare beskriver
utredningen att området är komplext eftersom det är många
huvudmän som tillhandahåller hjälpmedel.
Hjälpmedel för vård och behandling samt för den dagliga
livsföringen förskrivs inom hälso- och sjukvården medan
pedagogiska hjälpmedel tillhandahålls av utbildningsväsendet.
Användare kan också köpa hjälpmedel på egen hand som vanliga
konsumenter.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för kvalitet och analys i
samråd med avdelningen för äldre, funktionsnedsättning och
psykisk ohälsa. Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR),
västerort, har konsulterats. Ärendet behandlas vid äldrerådet den 13
september 2017 och rådet för funktionshinderfrågor den 10 oktober
2017.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen anser i huvudsak att föreslagna ändringar är adekvata
för att öka likställigheten samt öka delaktigheten i landet avseende
hjälpmedelsförsörjningen.
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Inom avsnittet om kompetensbehov i kommunerna innebär förslaget
att det inom verksamhetsområden som i huvudsak omfattar
rehabilitering, bör finnas medicinskt ansvarig arbetsterapeut eller
fysioterapeut (MAR). Stockholms Stad har sett behovet av att stärka
kvaliteten inom området för rehabilitering och hjälpmedel.
Funktionen MAR finns därmed sedan 2012 i förvaltningen.
Förvaltningen anser vidare att hjälpmedelsdefinitionen bidrar till
ökad nationell likställighet angående hjälpmedel.
Inom avsnittet om hjälpmedelsavgifter anser förvaltningen att
möjligheten till avgiftsbefrielse bör utredas ytterligare och
eventuellt komma att omfatta även personer inom socialpsykiatrins
målgrupp på samma sätt som barn, personer som tillhör personkrets
enligt LSS och personer som är 85 år eller äldre. Enligt de
erfarenheter förvaltningen har är processen att förskriva hjälpmedel
svår och tidskrävande för personer inom socialpsykiatrins
målgrupp. Det kan exempelvis vara svårt att genomföra hembesök
för att konstatera vilka hjälpmedel som den enskilde behöver i
hemmet. Förvaltningen anser det vara sannolikt att förskrivningen
av hjälpmedel skulle öka för målgruppen om den får åtnjuta
avgiftsbefrielse likt andra målgrupper.
Bilagor
1. Angående remissen om Remiss På lika villkor! – delaktighet,
jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen (SOU
2017:43)
2. På lika villkor! – Delaktighet, jämlikhet och effektivitet i
hjälpmedelsförsörjningen
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