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Landstingsstyrelsen

Yttrande över betänkande av LSS- och hjälpmedelsutredningen om Hjälpmedel
(SOU 2004:83)

Föredragande landstingsråd: Bengt Cedrenius

ÄRENDET
Socialdepartementet har berett landstinget möjlighet att yttra sig över betänkandet om
hjälpmedel av LSS- och hjälpmedelsutredningen.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att som yttrande till Socialdepartementet överlämna landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.

Betänkandet innehåller oklarheter när det gäller finansieringen vilket är allvarligt för landstingets möjligheter både till kostnadskontroll och till ett effektivt resursutnyttjande. Även om
det finns en viss logik i att behandla avgifter för förskrivning av hjälpmedel enligt samma
regelverk som övriga vårdavgifter innebär förslaget att HSL:s regler får en vidare tillämpning än för närvarande och att landstingens frihet att utforma sitt eget regelverk försämras.
Utredningen har inte tagit hänsyn till effekterna för landstingen om dessa helt fråntas möjligheterna till styrning via avgifter eller hyreskostnader för hjälpmedel. Den har ej heller analy-
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serat hur landstingen skall kunna möta de ökande kostnader som kan förväntas i takt med
att nya grupper av hjälpmedel utvecklas inom IT-området och andra teknikområden.
En strategi- och policydiskussion avseende hur de förväntade framtida behoven skall kunna
mötas saknas i utredningen. Landstinget vill understryka vikten av en hjälpmedelsförskrivning som tydligt relaterar till den enskilde individens behov och funktionsförmåga.
I förvaltningens tjänsteutlåtande ges ett par exempel som belyser landstingets behov av
styrinstrument. I de refererade exemplen har en tidigare avgiftsfrihet inte främjat ett bra
resursutnyttjande. De uppnådda effekterna bedöms inte ha kunnat uppnås inom ett system
med enbart besöksavgifter. En konsekvens av utredningens förslag, som även lyfts fram av
landstings- och kommunförbundet, skulle kunna bli att vissa produkter som idag definieras
som hjälpmedel omdefinieras. För de hjälpmedel som är s k anpassade förbrukningsvaror
anser landstinget att det är rimligt att kunna ta ut en avgift enligt det pris som motsvarande
standardvara betingar.
Ambitionen att finna ett system som utjämnar olikheter över landet och som skyddar individen mot höga kostnader är vällovlig, men landstingets uppfattning är att utredningen inte
analyserat frågan ur alla aspekter. Finansieringsfrågorna är heller ej lösta vare sig kortsiktigt
eller på längre sikt. Stockholms läns landsting anser i likhet med Landstingsförbundet och
Svenska Kommunförbundet att högkostnadsskyddet behöver förändras för att medverka
till att täcka vårdens ökande kostnader. I denna förändring har inte ökningen av landstingets
kostnader på grund av utredningens förslag räknats in. Någon annan finansiering av förslaget har inte föreslagits. Trots att vården i det senaste budgetförslaget har tillförts ytterligare
medel anser Stockholms läns landsting att utredningen i enlighet med finansieringsprincipen
måste anvisa finansiering om nya ålägganden görs för landstingen. Så är inte fallet. Av detta
skäl samt motiveringarna ovan avstyrker landstinget förslaget vad avser avgiftsbegränsningar.
Slutligen vill landstinget framhålla vikten av att väga in hur de kommunala ansvarsfrågorna
kan komma att utvecklas i framtiden.

Ingela Nylund Watz

Bengt Cedrenius

Anders Lönn
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Socialdepartementet har berett landstinget möjlighet att senast den 31 december2004
yttra sig över betänkande av LSS- och hjälpmedelsutredningen ”Hjälpmedel”.
En sammanfattning över betänkandet bifogas (bilaga).

Yttranden har inhämtats från länshandikapprådet och Stockholms läns sjukvårdsområde.

Utskottsbehandling
Hälso- och sjukvårdsutskottet har den 7 december 2004, enligt landstingsdirektörens
förslag, föreslagit landstingsstyrelsen besluta att avge yttrande till Socialdepartementet enligt
direktörens utlåtande (bilaga).
Samtliga partier lät anteckna följande gemensamma särskilda uttalande:
”I samband med framtagande av LRB-skrivelsen inför landstingsstyrelsens behandling av
ärendet kommer Landstingsförbundets remissvar i frågan att vägas in.”

Länshandikapprådets kansli har i tjänsteutlåtande den 8 december 2004 (bilaga) föreslagit landstingsstyrelsen besluta att som svar på betänkandet, och med beaktande av inkomna synpunkter från handikappföreningarna i länet, överlämna och åberopa detta utlåtande.

Stockholms läns sjukvårdsområde har den 20 december 2005 avgett yttrande (bilaga).

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 12 januari 2005.

