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Överenskommelse mellan kommunerna i
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fördelning av kostnadsansvar för hjälpmedel och
medicintekniska produkter
Äldre- och omsorgsförvaltningens förslag till äldre- och
omsorgsnämnden för beslut i kommunstyrelsen
-

Överenskommelsen mellan Region Stockholm och kommunerna i
Stockholms län om fördelning av kostnadsansvar för hjälpmedel och
medicintekniska produkter antas.
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John Henriksson
Förvaltningschef

Sammanfattning
Storsthlms styrelse har rekommenderat Region Stockholm och kommunerna i
Stockholms län att anta en ny överenskommelse om fördelning av
kostnadsansvar för förskrivningsbara hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel
samt för medicintekniska produkter som används för vård och omsorg.
Syftet med överenskommelsen är att klargöra ansvarsfördelning och
effektivisera processer inom hjälpmedelsområdet. Utgångspunkten har
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varit att förändringarna i den nya överenskommelsen ska vara så
kostnadsneutrala som möjligt. Överenskommelsen börjar gälla tre
månader från att alla parter beslutat anta överenskommelsen och ersätter
samtidigt tre tidigare överenskommelser avseende hjälpmedel. Äldre- och
omsorgsförvaltningen föreslår att överenskommelsen ska antas och
bedömer att antagandet inte medför några ekonomiska konsekvenser.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund

Storsthlms styrelse rekommenderar kommunerna i länet att anta en
överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län och Region
Stockholm om fördelning av kostnadsansvar för förskrivningsbara hjälpmedel
och förbrukningshjälpmedel samt för medicintekniska produkter som används
för vård och omsorg.
År 2019 skickade Storsthlms styrelse ut en rekommendation till kommunerna i
Stockholms län att anta en ny överenskommelse om kostnadsansvar för
hjälpmedel samt medicintekniska produkter som används för vård och
omvårdnad i särskilt boende, dagverksamhet och daglig verksamhet. Under
hösten 2019 visade det sig att några kommuner efter ytterligare granskning
ansåg att förslaget behövde konkretiseras ytterligare för att undvika
otydligheter i ansvarsfördelning. Vid ett möte i oktober 2019 mellan
representanter från socialtjänstnätverket och Region Stockholm beslutades att
förslaget på ny överenskommelse daterad den 9 maj 2019 skulle revideras
ytterligare.
Syfte

Syftet med överenskommelsen är att tydliggöra kostnadsansvaret för respektive
huvudman, Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län, när det
gäller förskrivna hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel samt medicintekniska
produkter som används i vården och som ingår i vård- och omsorgsuppdraget.
Överenskommelsen

Överenskommelsen omfattar nedan verksamhetsområden där kommunen har
ett hälso- och sjukvårdsansvar:
•
•
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Särskilt boende för äldre enligt socialtjänstlagen (SoL) 5 kap 5 § andra
stycket
Dagverksamhet, SoL, inklusive sysselsättning enligt 3 kap. 6 § SoL
(socialpsykiatri)
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Bostad med särskild service för personer över 18 år enligt lag om stöd
och service till vissa funktionshindrade, LSS, § 9.9 och § 9.8 för
personer över 18 år
Daglig verksamhet enligt LSS § 9.10
Bostad med särskild service enligt SoL, 5 kap 7 § tredje stycket
(socialpsykiatri)

Överenskommelsen ersätter tre tidigare överenskommelser avseende
hjälpmedel. Följande tre överenskommelser upphör när den nya
överenskommelsen antas:
•
•
•
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Kostnadsansvar för hjälpmedel i bostad med särskild service och daglig
verksamhet enligt LSS (2015-05-20)
Förtydligande av kostnadsansvar avseende överenskommelse om
tekniska hjälpmedel (2004-08-20)
Ansvarsfördelning för hjälpmedel i särskilda boendeformer (1997-0225)

Överenskommelsen ”Sammanhållen vård och omsorg för äldre” (maj 2015)
revideras som en konsekvens av den nya hjälpmedelsöverenskommelsen.
Revideringen förväntas vara klar under år 2021.
En samverkansorganisation föreslås för att underlätta justeringar i
överenskommelsen vid förändringar av hjälpmedel och medicintekniska
produkter och för uppföljning av överenskommelsen.
Samverkansorganisationen ska ha mandat att i konsensus besluta om
förändringar, så länge de är kostnadsneutrala mellan huvudmännen och inte
utgör helt nya hjälpmedel.
Kostnadsförändringar

Enligt rekommendationen från Storsthlm kommer överenskommelsen inte att
medföra ekonomiska förändringar för kommunerna.
Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen ställer sig positiv till överenskommelsen om fördelning av
kostnadsansvar för förskrivningsbara hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel
samt för medicintekniska produkter som används för vård och omsorg i
särskilt boende, dagverksamhet, daglig verksamhet samt socialpsykiatriskt
boende.

