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Svar på interpellation 2003:66 av Birgitta Rydberg (fp) om
införande av hjälpmedelsguide

Birgitta Rydberg har ställt följande fråga: När kommer en hjälpmedelsguide att
införas i Stockholms läns landsting?

Som svar vill jag anföra följande:
Under de senaste åren har landstinget utrett frågan om införande av en
hjälpmedelspolicy och hjälpmedelsguide. Dåvarande Hälso- och
sjukvårdsnämnden godkände vid sitt sammanträde i april månad 2002 förslaget
till utarbetande av hjälpmedelsguide. Landstingsstyrelsen och
Landstingsfullmäktige har tagit upp ärendet vid sammanträden i början av detta år.
Vid Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 mars 2003 godkändes förslaget
till hjälpmedelspolicy. Policyn består av 17 punkter vilka utgör en värdegrund och
en viljeinriktning för på vilka grunder personer med funktionshinder kan erbjudas
hjälpmedel.
Ärendet angående hjälpmedelspolicy omfattade även ett förslag till införande av
hjälpmedelsguide. Hjälpmedelsguiden ska konkretisera den hjälpmedelspolicy
som Landstingsfullmäktige fastställt. Innehållet i hjälpmedelsguiden föreslås utgå
från brukarens behov av hjälpmedel, ge möjlighet att förskriva helt nya produkter
med evidensbaserad nyttoeffekt och ska rymmas inom angivna budgetramar. Att
utarbeta en hjälpmedelsguide beräknades ta cirka två år.
Vi har i den politiska majoriteten i brev till brukarorganisationerna förtydligat att
målet att ta fram en hjälpmedelsguide ligger fast och att utredningsarbetet ska ske
skyndsamt. I brevet påpekas särskilt att samverkan med brukarorganisationerna
kommer att ske vid den fortsatta beredningen av ärendet.
En projektplan för det fortsatta arbetet med hjälpmedelsguiden är framtagen och
en politisk styrgrupp med representanter från samtliga partier utsågs av medicinsk
programberedning 3 (MPB3) den 21 augusti 2003.
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Tidsplanen för detta projekt ser ut enligt följande:
september 2003

avrapportering till styrgruppen planeras till vecka 39

november 2003

avrapportering till styrgruppen och MPB 3 planeras till vecka
45

december 2003

ett beslutsförslag levereras till HSU med följande innehåll:

•
•

Prioriteringsdiskussion med berörda ansvariga politiker inom
MPB 3, patient-, pensionärs- och brukarorganisationerna samt
förskrivare och konsulenter.
Beskrivning av på vilka sätt hjälpmedelsguiden utgör ett reellt
styrinstrument för beställaren och ett stöd för brukare och
förskrivare/konsulenter.

Mot bakgrund av ovanstående kan jag konstatera att det krävs ett omfattande
utrednings-, utbildnings- och förankringsarbete innan själva guiden kan införas.
Enligt min bedömning idag är en realistisk tidpunkt att guiden införs under 2005.

Därmed anser jag interpellationen besvarad.

Bengt Cedrenius

Landstingsråd (mp)

