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RS/1186/2016
Motion från MonaLisa Norrman (v) om att barn upp till 18 år
borde ha fria hjälpmedel
Ärendebeskrivning
MonaLisa Norrman föreslår i en motion att den fria hälso- och sjukvården för
barn upp till 18 år, rimligen borde omfatta även hjälpmedel. Vänsterpartiet
motionerar att den egenavgift som idag tas ut på till exempel rullstolar om 500
kronor per år, ska tas bort för barn.
Hjälpmedel för vård och behandling och för det dagliga livet erbjuds av landsting,
regioner och kommuner. Det kan vara exempelvis hör- eller synhjälpmedel eller
ortopediska hjälpmedel. För att få ett hjälpmedel måste man först träffa en
förskrivare. Förskrivaren följer de regler som varje landsting, region och kommun
har beslutat. Idag är regeln att en årlig serviceavgift på 500 kronor tas ut för elrullstolar och cyklar.
Nuvarande reviderade Hjälpmedelspolicy gäller för Region Jämtland Härjedalen
och länets kommuner från den 26 januari 2007 (LS/463/2007). Därefter har
kompletterande beslut tagit angående betalningsrutiner och egenansvar (2009).
I sammanträdesprotokollet 18 april 2016 från Gemensam nämnd avseende
upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter framgår att
hjälpmedelspolicyn är ”ute på en förlängd remissrunda. De politiska
organisationerna och organisationer som representerar funktionshindrade och
brukare har möjlighet att lämna sina synpunkter. En hjälpmedelshandbok kommer
att utarbetas utifrån en översyn av de styrdokument som togs fram vid
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hjälpmedelsprojektet 2009. Beredningsgruppen har påbörjat detta arbete. Ett
underlag till förslag gällande hantering av avgifter och införande av
nytillkommande hjälpmedel ska också arbetas fram. Avsikten är att detta
underlag ska komplettera förslaget till hjälpmedelspolicy för kommande beslut i
länets region och kommuner.”
På gemensamma nämndens möte den 19 september 2016 gavs en
nulägesrapport. Protokollet är ännu inte justerat.
Med anledning av att det redan pågår en översyn som tar ett samlat grepp över
sortiment, avgifter och rutiner bedöms det inte lämpligt att i nuläget ta beslut om
enskilda delar. Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner har under
kommande remissomgång möjlighet att lämna sina synpunkter, och slutligen även
fatta beslut i ärendet.

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige
Motionen anses besvarad.

Utdrag till
Sara Häggström, Hjälpmedel och MA-enheten.

