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särskilt boende, dagverksamhet, daglig verksamhet samt
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Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Överenskommelse om kostnadsansvar för förskrivningsbara hjälpmedel och
förbrukningshjälpmedel samt för de medicintekniska produkter som används för
vård och omsorg i särskilt boende, dagverksamhet, daglig verksamhet samt
socialpsykiatriskt boende antas, i enlighet med bilaga 1 till förvaltningens
tjänsteutlåtande daterat den 17 mars 2021.

Sammanfattning
Storsthlms styrelse beslutade den 12 november 2020 att rekommendera
kommunerna i länet att anta Överenskommelse om kostnadsansvar för
förskrivningsbara hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel samt för de
medicintekniska produkter som används för vård och omsorg i särskilt boende,
dagverksamhet, daglig verksamhet samt socialpsykiatriskt boende.
Överenskommelsen avser fördelning av kostnadsansvar mellan Region Stockholm
och kommunerna i Stockholms län för hjälpmedel, förbrukningshjälpmedel och
produkter som används i vården.
Syftet med den nya överenskommelsen är att ansvaret för hjälpmedel ska vara så
lika som möjligt i alla särskilda boendeformer. Syftet är också att effektivisera
processen inom förskrivning och kostnadsfördelning av hjälpmedel.
Ärendet har remitterats till vård- och omsorgsnämnden för synpunkter.
Kommunstyrelsens förvaltning ser behovet av en ny överenskommelse på nämnda
område och anser att det är positivt att ansvarsfördelningen inom
hjälpmedelsområdet samlas i en överenskommelse.
Förvaltningen föreslår att överenskommelsen ska antas.
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Beskrivning av ärendet
Storsthlms styrelse beslutade den 12 november 2020 att rekommendera
kommunerna i länet att anta Överenskommelse om kostnadsansvar för
förskrivningsbara hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel samt för de
medicintekniska produkter som används för vård och omsorg i särskilt boende,
dagverksamhet, daglig verksamhet samt socialpsykiatriskt boende (bilaga 1).

Bakgrund
En översyn av överenskommelsen för hjälpmedel och förbrukningsartiklar
initierades av Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län 2018,
eftersom ansvarsfördelningen för vissa hjälpmedel, enligt gällande
överenskommelser, inte var fullt ändamålsenlig. Storsthlms styrelse beslutade den
9 maj 2019 att rekommendera kommunerna att anta
hjälpmedelsöverenskommelsen och den reviderade överenskommelsen om vård
och omsorg för äldre.
Under hösten 2019 visade det sig att några kommuner efter ytterligare granskning
ansåg att förslaget behövde konkretiseras ytterligare för att undvika otydligheter i
ansvarsfördelningen. Vid ett möte 31 oktober år 2019 mellan representanter från
socialtjänstnätverket och Region Stockholm beslutades att förslaget på ny
överenskommelse daterad 9 maj år 2019 skulle revideras ytterligare.
En ny arbetsgrupp med representanter från kommunerna och från Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen inom Region Stockholm samt Storsthlm har arbetat med
att förtydliga en del skrivningar. Inga ändringar i ansvarsfördelningen eller
kostnadsansvar har gjorts. Den 11 mars 2020 skickades en ny version ut på en
tjänstemannaremiss till kommunerna. Utifrån svaren har ytterligare förtydliganden
i ansvarsfrågan hanterats.

Överenskommelsen
Hjälpmedelsöverenskommelsen avser fördelning av kostnadsansvar mellan
Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län för hjälpmedel,
förbrukningshjälpmedel och produkter som används inom vård och omsorg.
Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län har ett delat ansvar för
hjälpmedel.
Överenskommelsen grundar sig på gällande lagar och tidigare överenskommelser
mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län och ska tillämpas
inom verksamheter där kommunen är huvudman för hälso- och sjukvård avseende
vuxna individer.
Syftet med den nya överenskommelsen är att ansvaret för hjälpmedel ska vara så
lika som möjligt i alla särskilda boendeformer. Syftet är också att effektivisera
processen inom förskrivning och kostnadsfördelning av hjälpmedel. Detta antas
leda till ökad trygghet och säkerhet i förskrivningar av hjälpmedel samt till
minskade administrativa uppgifter.
I den nya överenskommelsen samlas reglerna om ansvarsfördelning inom
hjälpmedelsområdet ihop till en överenskommelse, istället för flera olika. Den nya
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överenskommelsen ersätter därmed tidigare gällande överenskommelser rörande
fördelning av kostnadsansvar för hjälpmedel.1
Överenskommelsen omfattar även en ny form för samverkan mellan parterna, som
syftar till att fortlöpande följa utvecklingen inom området utifrån parternas behov
och att ta initiativ till förändringar av ansvarsfördelningen, samt att ta fram
rutinbeskrivningar och riktlinjer.
Gränsdragningar i den nya överenskommelsen
Överenskommelsen gäller inte inom nedan beskrivna områden, där Region
Stockholm har kostnadsansvaret:







Hjälpmedel till barn och unga under 18 år
Personligt förskrivna hjälpmedel inom områdena hörsel- och synhjälpmedel,
ortopedtekniska
Kosmetiska hjälpmedel för alla åldrar
Testmaterial vid diabetes
Hjälpmedel som är specialanpassade för den enskilda individen
Kostnad för produkter som ingår i läkemedelsförmånen och som förskrivs
med hjälpmedelskort via apotek

Vård- och omsorgsnämnden synpunkter
Ärendet har remitterats till vård- och omsorgsnämnden för synpunkter (bilaga 2).
Nämnden ser positivt på att en ny överenskommelse har tagits fram, som innebär
att ansvaret ska vara så lika som möjligt i alla särskilda boende- och
vistelseformer.
Vidare påpekas att det är viktigt att kostnads- och ansvarsfördelningen mellan
kommun och region tydliggörs när det gäller vård och omsorg för brukare.
Målsättningen är att brukaren ska uppleva vården och omsorgen som en helhet
och inte beröras negativt av den uppdelning av huvudmän som finns idag.
Även fördelningen och tydliggörandet av kostnadsansvaret är nämnden positiv
till, då det innebär att processen inom förskrivning och kostnadsfördelning av
hjälpmedel effektiviseras och på så vis förmodas leda till minskade administrativa
uppgifter.

Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelsens förvaltning ser behovet av en ny överenskommelse på nämnda
område och anser att det är positivt att ansvarsfördelningen inom
hjälpmedelsområdet samlas i en överenskommelse.
Det är vidare positivt att det genomförts ett revideringsarbete under 2020 utifrån
de brister och oklarheter som tidigare uppkommit och påtalats av flera kommuner.
Det reviderade förslaget till överenskommelse tydliggör innehållet och processen,
och kommer därför att underlätta tillämpningen.
När den nya överenskommelsen antas, upphör tre gamla överenskommelser att gälla, och
konsekvensändringar görs i ytterligare en överenskommelse.
1
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Förvaltningen anser att den nya samverkansorganisationen som föreslås är bra, då
den ger möjlighet att besluta om justeringar av kostnadsansvaret för hjälpmedel
när det sker kostnadsneutralt och i konsensus mellan Region Stockholm och
kommunerna.
Kommunstyrelsens förvaltning anser, i likhet med vad vård- och
omsorgsnämnden påtalat i sitt remissvar, att det är viktigt att följa upp och
utvärdera effekterna av överenskommelsen, särskilt om överenskommelsen de
facto blir kostnadsneutral för Huddinge kommun.
Förvaltningen gör bedömningen att ärendet inte innebär några konsekvenser
avseende hållbarhet eller barnrätt.
Med hänvisning till vad som angivits ovan föreslår kommunstyrelsens förvaltning
att överenskommelsen ska antas.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser
I en förstudie daterad den 18 november 2018 gjordes en bedömning av de
ekonomiska konsekvenserna av förändringar i kostnadsansvaret för hjälpmedel
och förbrukningsmaterial. Beräkningen av kommunernas kostnader grundar sig på
uppgifter från de kommuner som medverkade i arbetet. Den föreslagna
förändringen har beräknats innebära en kostnadsökning totalt för samtliga
kommuner i Stockholms län på maximalt 6ootkr, vilket bedöms att ligga inom vad
som kan definieras som kostnadsneutralt.
Kostnadsökningen är en sammanvägd bedömning av kommunernas kostnader så
långt det varit möjligt. Det är osäkert om de föreslagna förändringarna kommer att
öka kostnaderna för Huddinge kommun.
Kostnaderna påverkas dock över tid av en rad faktorer och inte bara av
fördelningen i kostnadsansvar mellan kommun och region. Risken finns att en
omförhandling i någon del kan resultera i ett sämre utfall för kommunerna.
Frågan om kostnadsneutralitet måste därför följas noga. Om det skulle påvisas att
överenskommelsen inte är kostnadsneutral bör detta lyftas vidare till Storsthlms
styrgrupp för att hemställa om en reglering av fördelningen.
I den nya samverkansorganisationen kommer representanter från kommunerna
och Region Stockholm att delta. Antagande av överenskommelsen innebär
fullmakt för företrädarna i samverkansorganisationen att besluta om justeringar av
kostnadsansvaret för hjälpmedel när det sker kostnadsneutralt och i konsensus
mellan båda parterna.
Beslut om antagande av överenskommelse är att likställas med undertecknande.
Överenskommelsen börjar gälla tre månader från att alla parter beslutat att anta
överenskommelsen.
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Överenskommelse kostnadsansvar hjälpmedel och medicintekniska
produkter (Dnr S/18/0098) – Rekommendation från Storsthlm
Vård- och omsorgsnämndens remissvar
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