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Motion av Lena-Maj Anding (mp) m fl om
effektivare stöd i hjälpmedelsförskrivning
Stockholms läns landsting har under en följd av år mycket
framgångsrikt bedrivit utvecklings- och fortbildningsarbete i
läkemedelskommittéerna. Därigenom har kostnader kunnat hållas
nere och kvalitetsutveckling skett. Kostnaderna för hjälpmedel har
liksom för läkemedel en tendens att öka och behov finns av åtgärder,
både för att minska kostnaderna och för att säkerställa kvaliteten i
förskrivningen.
Att kostnaderna har ökat har olika orsaker såsom t ex att allt fler blir
äldre och har behov av hjälpmedel, att vårdtiderna på våra sjukhus är
mycket korta men också det faktum att vanliga hjälpmedel och
specialhjälpmedel (medicintekniska produkter) utvecklas och blir allt
kostsammare.
Stödet till förskrivare som Stockholms läns landsting hittills infört är
den s.k. Hjälpmedelspolicyn. Den är mycket pedagogiskt utformad
efter patientens/brukarens behov och funktionsförmåga och ska
stödja individen att kunna delta i samhället och samhällslivet utifrån
var och ens förutsättningar (trappstegen). Den är Internetbaserad
och ger förskrivaren ett aktivt stöd i valet av hjälpmedel till den
enskilde.
I första hand ska ”Kloka hjälpmedelslistan” användas. Men då
individens funktionsnedsättning är komplicerad och inte täcks in av
sortimentet i den listan ska även andra produkter kunna förskrivas.
Bedömningen ska ske i samråd med patienten/brukaren utifrån en
helhetssyn. Hela livssituationen ska vägas in. För detta krävs också
kunskap om läkemedels påverkan och kunskap om specifika
sjukdomssymptom. Att utveckla ett samlat stöd till förskrivare av
hjälpmedel skulle kunna vara ett sätt att möta behovet av ökad
kunskap i dessa frågor.
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I arbetet för att både hålla kostnaderna nere och erbjuda en hög
kvalitet i hälso- och sjukvården är det viktigt att se arbetet med
vårdtider, läkemedel och hjälpmedel på ett samlat sätt. Detta för att
kunna analysera vilka åtgärder som ger bästa effekt både för
patienten som för landstinget som helhet.

Miljöpartiet de Gröna föreslår därför landstingsfullmäktige besluta

att

ge Hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att utreda
om införandet av hjälpmedelskommittéer kan vara en
framkomlig väg för att få en ännu effektivare
hjälpmedelshantering eller om en utökning av
läkemedelskommittéernas uppdrag att även omfatta
hjälpmedel är att föredra

att

oavsett lösning ge lämpligt organ i uppdrag att utreda hur en
ny organisation för detta skulle kunna se ut
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