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Svar på remiss av rekommendation att anta
överenskommelse om kostnadsansvar för
förskrivningsbara hjälpmedel,
förbrukningshjälpmedel samt medicintekniska
produkter som används för vård och omsorg
Dnr KS 2020/1475
Förslag till beslut
1. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Tjänsteutlåtandet justeras omedelbart för vidare expediering
Sammanfattning
Från kommunstyrelsen har en tjänstemannaremiss inkommit med
förslag att anta ovan angivna överenskommelse från Storsthlm.
Överenskommelsen innehåller förslag till förändringar som kommer
underlätta i verksamheternas hantering av hjälpmedel. De aktuella
förändringarna förväntas vara kostnadsneutrala.
Förvaltningen instämmer med kommunstyrelsen rekommendation
om att anta den föreslagna överenskommelsen, med tillägg om att
en ekonomisk uppföljning görs efter sex månader i syfte att
utvärdera kostnadsneutraliteten.
Bakgrund
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Tjänstemannaremiss
Sedan 2017 har ett arbete med förtydligande och revidering av den
överenskommelse inom hjälpmedelsområdet som reglerar
kostnadsfördelning mellan kommunerna och regionen pågått.
Förslaget har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från
Region Stockholm och kommunerna i Stockholms Län, för vilken
Kommunstyrelsen har ombett Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd
att inkomma med ett yttrande till stadsledningskontoret senast den
16 mars 2021.
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Ärendets beredning
Det här tjänsteutlåtandet har tagits fram inom avdelningen för
äldreomsorg.
Ärendet
Överenskommelsen
Överenskommelsen avser en kostnadsfördelning mellan Region
Stockholm och länets kommuner avseende personligt
förskrivningsbara hjälpmedel, förbrukningshjälpmedel och övriga
medicintekniska produkter inom kommunens särskilda boenden
inkluderat servicehus och dagverksamhet, LSS och socialpsykiatri.
Syftet är att tydliggöra respektive huvudmans kostnadsansvar.
Tjänsteremissen omfattas av:
Överenskommelse om kostnadsansvar för förskrivningsbara
hjälpmedel, förbrukningshjälpmedel samt medicintekniska
produkter som används för vård och omsorg i särskilt boende med
mera, inkluderat fyra bilagor.
Kostnadsförändringar
I syfte att tydliggöra fördelningen har arbetsgruppen har föreslagit
kostnadsneutrala förändringar i förhållande till tidigare
överenskommelse:
 Antidecubitusmadrasser föreslås övergå från regionen till
kommunen. Kostnadsberäkningen är gjord utifrån regionens
kostnader för år 2017 för antidecubitusmadrasser som förskrivits i
särskilda boende enligt SoL. Kostnaden för regionen år 2017 var
6,5 mkr.
 Övriga förändringar (ätapparat, bokstavstavlor,
presentationsmaterial och specialrullatorer) som föreslås övergå
från regionen till kommunen kostade totalt 14 tkr för regionen för
år 2017.
 Regionen föreslås ta över den totala kostnaden för
komfortrullstolar. Kostnadsberäkningen är gjort utifrån ett
antagande om att regionen år 2017 hade 75 procent av kostnaden
och kommunerna 25 procent av kostnaderna. Kostnaden för 2017
beräknades till totalt 5 mkr för kommunerna.
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 Kostnaden för PEG etcetera föreslås övergå till regionen.
Kostnadsberäkningen är gjord utifrån Nacka kommuns kostnader
för år 2017 som bedömdes vara 600 tkr.
Övriga förändringar
Ett tydliggörande av kostnadsfördelning för verksamhetsområdet
socialpsykiatri har tillkommit. Parterna har enats om att bilda en
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samverkansgrupp för denna överenskommelse. Gruppen kallas
”Hjälpmedelssamverkan i Stockholms län” och kommer att löpande
följa upp och justera överenskommelsen och rapportera till
samrådsgruppen som i sin tur rapporterar vidare till den politiska
styrgruppen Vård i samverkan (VIS).
Synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen ser positivt på ett väl genomarbetat förslag
och föreslår att kommunstyrelsen antar förslaget.
Överenskommelsen är tydligt beskriven och bilagorna ger en
användarvänlig vägledning för olika verksamhetsområden. Särskilt
uppskattas bilaga 4, för socialpsykiatrin och att det delade
kostnadsansvaret för komfortrullstolar tagits bort.
Sedan 2017 års kostnadsberäkning har förvaltningen sett en ökning
av personer inom äldreomsorgen som vårdas med svåra
hälsotillstånd och omfattande omvårdnadsbehov, vilket också ställer
krav på mer och fler avancerade hjälpmedel. Förvaltningen ser
också en positiv ökning av användningen av
välfärdsteknologiprodukter.
Initialt förväntas överenskommelsens förändringar innebära en viss
kostnadsökning för Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.
Förvaltningen ser därför gärna att gruppen hjälpmedelssamverkan i
Stockholms län sex månader efter överenskommelsen trätt i kraft,
gör en uppföljning av 2017 års kostnadsberäkning i syfte att
säkerställa förändringarnas kostnadsneutralitet.
Stadsdelsförvaltningen önskar också att gruppen för
hjälpmedelssamverkan i Stockholms län ser över produkten ”Gåstol
med sittpåse eller sadel/sits” som företrädelsevis används inom
LSS. Gåstolen bör ses som ett individuellt förskrivet hjälpmedel
snarare än en produkt som används av flera brukare, då produkten
ofta individanpassas med diverse tillbehör för att kunna fungera för
individen. Produkten bör därför likställas med individuellt
förskrivna rullstolar.

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
Avdelningen för äldreomsorg
Hässelby torg 20-22
Box 3424
16564 Hässelby
Växel 08-50804000
Fax 08-508 04 099
hasselby-vallingby@stockholm.se
stockholm.se
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Bilagor
1. Rekommendation, överenskommelse om hjälpmedel
2. Överenskommelse om kostnadsansvar
3. Gällande överenskommelse om vård och omsorg
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