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Svar på motion från Margareta Mahmoud Persson och LarsErik Olofsson (KD) om subventionering av medicinska
kompressionsstrumpor
Ärendebeskrivning
Margareta Mahmoud Persson och Lars-Erik Olofsson (KD) har inkommit med en
motion till regionfullmäktige om subventionering av medicinskt förskrivna
kompressionsstrumpor klass 2 och uppåt. De framhåller att många patienter har
stora problem med cirkulation i ben av olika orsaker och att kompressionsstrumpor
rekommenderas/ordineras för att förebygga sår, obehag och smärta, invaliditet med
mera.
Region Jämtland Härjedalen och kommunerna i Jämtlands län har kommit överens
om att samverka i en gemensam nämnd med syfte att på affärsmässiga villkor svara
för samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter
och hjälpmedel åt kommunerna och Region Jämtland Härjedalen. Nämndens
uppgifter regleras i ett reglemente som fastställts av fullmäktige i länets kommuner
och i Region Jämtland Härjedalen. Ett styrdokument för nämndens verksamhet är
också den nya hjälpmedelspolicyn som fastställts av parternas
fullmäktigeförsamlingar under våren 2017. I policyn finns en beskrivning av
synsätt och viljeinriktningen för hjälpmedelsförsörjningen i Jämtland Härjedalen.
När den nya hjälpmedelspolicyn fastställdes reviderades också nämndens
reglemente. I det reviderade reglementet framgår att nämnden får besluta om vilka
hjälpmedel som ska finnas och till vilken hjälpmedelsgrupp de ska tillhöra.
Nämnden får också besluta om tillämpningsanvisningar och rutiner för
verksamheten, tolkning av hjälpmedelsfrågor där oklarheter råder och övergripande
prioriteringsärenden.
Sedan 2009 finns i Jämtlands län ett gemensamt arbetssätt för Region Jämtland
Härjedalen och alla kommuner för ordnat införande av nytt sortiment inom
hjälpmedelsverksamheten. Förslag på nya produkter kommer in från brukare,
leverantör eller vårdpersonal och utreds av beredningsgruppen, eller av en utsedd
arbetsgrupp. Utifrån ändringen i reglementet pågår just nu ett arbete i nämnden
med att ta fram rutiner och tillämpningsanvisningar för införande av nytt sortiment
inom hjälpmedelsverksamheten samt se över övriga rutiner kring hjälpmedel.
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Sammantaget innebär ovanstående att den gemensamma nämnden har delegation
på att besluta om vilka hjälpmedel som ska finnas. Det är ett enhetligt beslut av
länets kommuner och Region Jämtland Härjedalen och ett resultat av den
samverkan som parterna kommit överens om vad gäller hjälpmedel. Nämnden
beslutar också om rutiner och tillämpningsanvisningar kring hjälpmedel. Utifrån
det är det inte lämpligt att i nuläget besluta om specifika hjälpmedel som
kompressionsstrumpor. Motionen bör därför avslås.
Gemensamma nämnden för samordnad upphandling, lagerhållning och
distribution av sjukvårdsprodukter och hjälpmedel behandlade ärendet 2017-11-27
§ 42 och föreslår regionfullmäktige att motionen ska avslås.

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen tillstyrker gemensamma nämndens förslag.
I tjänsten
Hans Svensson
Regiondirektör

Utdrag till
Regionfullmäktige

Mikael Ferm
Regionstabschef

