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§ 83 Friare val av hjälpmedel
Dnr 2015 ON0061

Sammanfattning
Region Halland har skickat ett ärende till Hylte kommun om modellen ”Friare val av
hjälpmedel”. Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett omsorgsnämnden i uppdrag att lämna
förslag på beslut till kommunfullmäktige kring införande av modellen Friare val av
hjälpmedel. Samtliga kommuner i Halland samt regionen ska fatta beslut om modellen.
Beslutet bör tas innan årsskiftet.
Bakgrund
Modellen ”Friare val av hjälpmedel” har sin utgångspunkt i att förskrivare av hjälpmedel
bedömer att vissa individer själva kan köpa och sköta sitt/sina hjälpmedel. Det handlar
specifikt om brukare med ett långvarigt behov av hjälpmedel och där brukaren önskar att
själv inköpa och sköta sitt hjälpmedel. Detta kommer att vara ett erbjudande och ett
komplement till den normala förskrivningsprocessen.
Regionkontorets bedömning är att Halland har goda förutsättningar för att en modell med
friare val av hjälpmedel kan fungera väl liksom att få ut ett bra utfall när det gäller
hjälpmedel som kan köpas av brukaren själv.
De produktområden som valts ut inför en uppstart i Halland är hörseltekniska hjälpmedel
och förflyttningshjälpmedel som exempelvis rullatorer och rullstolar.
Införande av Friare val av hjälpmedel kräver ingen ändring eller något tillägg i
samverkansavtalet
För Hyltes del handlar det om ett litet antal personer som kan komma ifråga. Den målgrupp
som omfattas av omsorgsnämndens ansvarsområde kommer till stor del att behöva fortsatt
hjälp av legitimerad personal att prova ut och välja rätt hjälpmedel.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Winbladh/Svensson 2015-08-21
Ärendebeskrivning Winbladh/Svensson 2015-09-24
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 245 2015-09-22
Region Hallands tjänsteskrivelse med bilagor

Omsorgskontorets förslag till beslut
Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att ställa sig bakom Region Hallands förslag
till beslut angående införande av modellen Friare val av hjälpmedel enligt följande:
 godkänna modellens innehåll
 godkänna implementeringsplanen
 uppdra åt den Gemensamma nämnden för hjälpmedel och hemsjukvård att
genomföra modellen enligt föreslagen plan för implementering.
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Yrkande
Gunnel Johansson (S) yrkar, med instämmande av Leif Smith (S) och Tommy Edenholm
(KV) följande:
Vi ser många frågetecken när det gäller ett införande av friare val av hjälpmedel i enlighet
med det förslag som Region Halland föreslår. Vi ser osäkerheter rörande ekonomin både för
enskilda brukare och för Hylte kommun. Det som är säkert är att det kommer krävas
insatser, för bland annat utbildning som är kostandskrävande för kommunen.
Statens medicinsk-etiska råd är tydligt i sin rapport att det inte är etiskt att ha ett system för
medfinansiering av hjälpmedel.
Regeringen gav i början av året Socialstyrelsen i uppdrag att utvärdera och
konsekvensbeskriva effekterna av ”ett friare val av hjälpmedel”. I uppdraget ska
Socialstyrelsen lägga särskilt fokus på att belysa hur den enskildes kostnader har påverkats
på de platser där reformen har genomförts.
Med hänvisning till ovanstående föreslår omsorgsnämnden kommunfullmäktige att Hylte
kommun avstår från att medverka i ”Friare val av hjälpmedel” i enlighet med Region
Hallands förslag.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att Hylte kommun avstår från att medverka i
”Friare val av hjälpmedel” i enlighet med Region Hallands förslag.

