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Remissyttrande:
LSS- och hjälpmedelsutredningen, SOU 2004:83
Sjukvårdens LeverantörsFörening – SLF, som beretts tillfälle att avge yttrande, framför
tillsammans med de övriga medicintekniska branschorganisationerna
- HörapparatLeverantörernas Förening – HLF
- Svensk Instrument- och Diagnostika Förening – SINDIF
- Föreningen Svensk Dentalhandel - FSD
- Ortopedtekniska Branschrådet - OTB
ett gemensamt yttrande över rubricerade betänkande.
De medicintekniska branscherna samlar tillsammans nästan trehundra företag som
täcker i stort alla de produktområden som berörs i hjälpmedelsutredningen. Företagens svarar
tillsammans för uppemot 80 %, i vissa fall 100 %, av den svenska försörjningen av
hjälpmedel för funktionshindrade, inkl behandlingshjälpmedel. Det är således de
medicintekniska branschernas företag som har att, utifrån sina förutsättningar, medverka till
en god och effektiv försörjning med de produkter som behövs för att uppväga
funktionshinder. Företagens kommersiella kontakter utgörs genom offentlig upphandling av
regioner, landsting och kommuner samt med Läkemedelsförmånsnämnden i enlighet med
Lagen om läkemedelsförmåner.
Allmänt
Utredningen ger i betänkandet en värdefull genomgång av olika funktionshinder och
brukargrupper och klargör mycket tydligt de stora regionala skillnader som förekommer i
funktionshindrades ekonomiska och regelbaserade förutsättningar att få sina behov av
hjälpmedel tillgodosedda. Ett förslag framlägges som förtydligar landstingens ansvar att
bedöma och därefter tillgodose behov av hjälpmedel. Ett enhetligt system för vilka avgifter
som ska få tas ut av landsting och kommuner föreslås. De medicintekniska branscherna
ställer sig i grunden positiva till att landstingens och kommunernas ansvar förtydligas och
att en enhetlig princip upprättas för de avgifter som får tas ut av de funktionshindrade. Det är
också synnerligen betydelsefullt att det införs ett alternativkostnadsresonemang så att
effekterna för den enskilde och därmed huvudmannens kostnader vid uteblivet hjälpmedel ska
tas med i beräkningen vid bedömning ett hjälpmedelsbehov.
HSL anger en skyldighet för landstingen att ”erbjuda” sina invånare personliga hjälpmedel. I
betänkandet framhålles också resonemang om att det därigenom skapas en slags garanti för att
patient eller brukare ska få sitt behov av hjälpmedel bedömt. Däremot utsäges ingenting om
den faktiska möjligheten att verkligen få behovet tillgodosett eller om nationell likhet
(rättvisa) i förutsättningarna att få sitt behov tillgodosett. Ytterligare utveckling av
förutsättningarna att t ex efter inhämtande av en s.k. second opinion eller efter en nationell
jämförelse av vårdprogram eller beslutsstöd för förskrivning ha rättighet att få sitt behov
tillgodosett borde vara en naturlig del i utredningens överväganden. Men detta saknas och bör
därför enligt vår uppfattning följas upp.
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Vi anser att förslagen i betänkandets avsnitt om behovsbedömning och avgifter fortfarande
innehåller eller reser många kvarstående frågor kring definitioner och tillämpningar. Det hade
varit värdefullt om dessa frågor kunde ha behandlats. Halva det omfattande betänkandet avser
en rapport om ”Nya förutsättningar genom utvecklingen av IT och digital teknik”. En del av
de resurser som avsatts för detta skulle enligt vår uppfattning ha kunnat läggas på ytterligare
utveckling av resonemangen kring behovsbedömning och tillgodoseendet av behov.
De medicintekniska branschföretagen besitter tillsammans en mycket stor erfarenhet av
möjligheter och problem i försörjningen med hjälpmedel för funktionshindrade. Vi anser det
vara en stor brist i utredningens erfarenhetsbas att den verkat utan någon representant för de
medicintekniska branscherna i utredningsgruppen. Det är synnerligen anmärkningsvärt att
utredningen tillsatts utan att de medicintekniska branscherna inbjudits medverka.
Särskilda synpunkter
3.1 Brukargrupper
Betänkandet ger en god sammanställning, men brukargrupper som saknas är t ex
bröstopererade med behov av externa bröstproteser, cancerpatienter med behov av peruker,
samt personer med svårläkta eller kroniska sår.
De senare representerar f ö ett problem när det gäller samordning och likhet i avgiftsnivåer
mellan landsting och kommuner eftersom svårläkta sår i stor utsträckning drabbar äldre
personer som ibland står under kommunernas omvårdnad i äldreomsorgen och i andra fall har
sin vårdkontakt via landstingen. Två personer som bor grannar vägg i vägg kan således få helt
olika kostnadsläge för samma produktförsörjning om den ene t ex är sängbunden och får sin
tillsyn via äldrevården och den andre är rörlig och går till distriktssköterskan inom landstinget
för att få sina sår omsedda.
4. Behovsbedömning
En behovsbedömning är inte samma sak som att få sitt behov tillgodosett.
Avsnittet innehåller visserligen flera mycket viktiga distinktioner och ambitioner som anger
principerna för en likvärdig och rättvis tillgång till hjälpmedel. Det är dock svårt att endast
genom förslaget till förtydligande av HSL tro att de angivna kriterierna verkligen kommer att
få genomslag i landstingens tillämpningar.
Det saknas således enligt de medicintekniska branschernas uppfattning förslag om hur de
angivna ambitionerna verkligen ska få genomslagskraft.
Principen ”En behovsbedömning kan inte vägras någon med hänvisning till t ex typ
av funktionshinder, diagnos, eller vilket hjälpmedel som kan vara aktuellt” är enligt vår
uppfattning alldeles för viktig för att inte återkomma även i någon legalt bindande form för
huvudmännen. Hur ska övervakning ske av denna mycket viktiga princip? Vilken myndighet
ges i uppdrag att byta ut ordet ”kan” mot ”får” i en föreskrift om hjälpmedelsförsörjningen?
Det är viktigt att behovsbedömning och tillgodoseende av behov tillförsäkras oavsett
huvudman och vårdform. Ett mellanläge brukar erfarenhetsvis kunna uppstå kring det som
betecknas som egenvård, eller som det förväntas heta i framtiden ”vård under eget ansvar”.
Ofta berörs brukargrupper med medicinskt baserade funktionshinder av detta och ofta
utvecklas tvister mellan landsting och kommuner respektive mellan patienter och huvudmän
om vem som ska ansvara för dessa vårdinsatser. De medicintekniska branscherna föreslår
därför ett tillägg av preciseringen ”vårdform” eller förtydligande på annat sätt att även
produkter som krävs för vård under eget ansvar ska ingå i huvudmännens åtagande.

2

Vidare framgår inte av den föreslagna HSL-förändringen att begreppet ”snarast” är den
riktlinje som gäller för huvudmännen eller vad det innebär i form av tid. En precisering
behövs för att överföra resonemanget till något som skulle kunna liknas vid vårdgaranti i
övriga vårdsammanhang.
4.3.1 Behov och prioritering
Det är viktigt att, som utredningen inledningsvis gör, konstatera att
Habilitering/Rehabilitering som innefattar hjälpmedelsförsörjning är placerat i prioritetsgrupp
II, dvs det är inte lågprioriterat. Det bör dock noteras att vissa förskrivna hjälpmedel är till för
patientgrupper som ligger eller bör ligga i prioriteringsgrupp I, dvs högsta prioritet.
4.3.2 Förutsättningar för begränsade sortiment
Det är värdefullt att utredningen tydligt framhåller att landstingens strävan att i förväg
fastställa sitt hjälpmedelssortiment inte får inkräkta på förskrivarens faktiska möjlighet att
förskriva det som behövs för den enskilde patienten. Hög kompetens och fri
förskrivningsrätt för den personal som ska bedöma och föranstalta om tillgodoseende av
individers hjälpmedelsbehov är en grundsten i förutsättningarna för verkningsfulla
habiliterings-/rehabiliterings- eller vårdinsatser.
Det finns emellertid en uppenbar risk att denna princip endast kommer att utgöra en
from förhoppning som kommer på skam när landstingens ekonomiska verklighet tränger
sig på. Hittillsvarande erfarenheter visar på mycket stor uppfinningsrikedom från landstingen
att upprätta prioriteringslistor och olika administrativa formalia för att binda upp förskrivarna
till vissa sortiment. Ur branschperspektivet finns uppenbara risker för snedvriden konkurrens
om sortimentsbegränsningar utvecklas vid sidan av tydliga riktlinjer från samhället som i
dessa avseenden säkerställer en öppen och fri konkurrens.
Ett speciellt problem ligger i förhållandet för de medicintekniska produkter som är
föremål för Läkemedelsförmånsnämndens hälsoekonomiska bedömningar före prissättning
och upptagande i det sortiment som berättigar till Läkemedelsförmån (förbrukningsartiklar
som behövs vid stomi, samt förbrukningsartiklar som behövs för att tillföra kroppen ett
läkemedel eller för egenkontroll av medicinering). I de förberedande arbetena inför denna
lagstiftning behandlades frågan om eventuella efterkommande pris/rabattförhandlingar
från landstingens sida. Den s k prisgruppen avrådde i sin rapport från sådant
förfarande (Ds 2002:53, sid 52). De medicintekniska branscherna instämde i sitt
remissyttrande (2003-02-15) i detta avrådande. Regeringen har därefter, trots upprepade
förfrågningar underhand från branschernas sida, inte redovisat något ställningstagande i denna
fråga. Avsaknad av tydligt ställningstagande har medfört att t ex leverantörerna av
diabetesprodukter idag parallellt konfronteras med såväl LFN-systemet som regelrätta
landstingsupphandlingar enligt LOU och vidare olika former av landstingskontakter för
upprättande av sortimentslistor. För leverantörerna har uppstått osäkerhet om rättsläget
och för patienter har uppstått varierande förutsättningar för den fysiska tillgången till
produkterna (apotek, post eller buddistribution, uthämtande hos olika landstingscentraler
osv). Problemet påvisas bl a i ledarstick SvD 2004-12-28.
Det är enligt de medicintekniska branschernas uppfattning en allvarlig brist att
utredningen saknar förslag om hur samhället ska övervaka att sortimentsbegränsningar
inte tillämpas så att de diskriminerar olika handikappgrupper, olika behovssituationer
eller patienter/brukare med individuella specifika behov av hjälpmedelslösningar.
4.3.3 Hjälpmedel en länk i vårdkedjan
Sortimentsbegränsningar kan avse dels sortiment inom olika grupper av funktionshinder och
hjälpmedel, dels vilka grupper av funktionshinder som ska tillgodoses med sina behov av
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hjälpmedel. Utredningen har en mycket viktig kombination av resonemang att dels inga
funktionshinder, diagnoser eller hjälpmedelsbehov ska utgöra hinder för att få
patientens/brukarens behov bedömt, dels alternativkostnadsresonemanget att effekter
för uteblivet hjälpmedel ska tas med i bedömningen för förskrivningen av ett
hjälpmedel. Resonemanget är synnerligen betydelsefullt för patientgrupper och
produktområden där stora samhällsbesparingar skulle åstadkommas med relativt måttliga
investeringar i hjälpmedel, men där man hittills genom politiska beslut (eller icke-beslut)
undantagit dem eller satt upp tillgänglighetshinder. Ett exempel är ortopediska skor som
motverkar bensår och minskar risken för amputationer för diabetiker. Hjälpmedelsinstitutet
har påvisat en ekonomisk verkningsgrad på många gånger insatsen: det går 66 par skor på
kostnaden för ett fotsår. Det går 233 par skor på kostnaden för en fot- eller tåamputation.
Alternativkostnadsresonemanget är mycket viktigt men försvåras dock oerhört mycket
av att det är olika huvudmän för olika delar i försörjningskedjan. Utredningen har inte pekat
på några lösningar hur detta ska överkommas.
4.4. Förslag
En behovsbedömning är inte samma sak som att få sitt behov tillgodosett.
I grunden är utredningens förslag ett viktigt steg i rätt riktning, men det saknas någon form av
legal styrning eller uppföljning att bedömda hjälpmedelsbehov sedan verkligen tillgodoses.
Det torde snarare ge upphov till stora frustrationer hos brukarna att få bedömt att man har ett
hjälpmedelsbehov och sedan inte få det tillgodosett.
4.5. Konsekvenser för huvudmännen
I frågan om balans mellan huvudmännens autonoma ställning och det samlade
samhällsintresset att, med den värdegrund och de principer som utredaren framför,
åstadkomma en rättvis och lika bedömning av ett hjälpmedelsbehov anser vi från de
medicintekniska branscherna att samhällsintresset
- dels motiverar särskilda stöd eller stimulansmedel till huvudmännen för att
inkludera nya grupper av funktionshindrade som tillkommer och som hittills av
olika anledningar varit utestängda från tillgång till adekvata hjälpmedel,
- dels att det finns behov av någon form av legal reglering eller tillsyn att
huvudmännen lever upp till de ambitioner som anges i utredningen.
5. Avgifter för hjälpmedel i hälso- och sjukvården
Förslaget
De medicintekniska branscherna stöder utredningens förslag om principer för avgifter och att
finansiering sker inom högkostnadsskyddet för öppen vård. I den mån ekonomiska
diskrepanser skulle uppstå mellan samhällets samlade behov och finansiering via avgifter
inom högkostnadsskyddet vill vi från branscherna framhålla betydelsen av dels de
värdegrunder som utredningen framhåller i kap. 2, dels de utgångspunkter som anges i avsnitt
5.1.1 att avgifterna inte får vara den primära finansieringskällan för verksamheten.
Landstingen och staten måste således, alldeles vid sidan av avgiftssystemet, ta sitt
gemensamma ekonomiska ansvar för en lika och rättvis behandling av
funktionshindrade så att behov inte bara bedömes utan också tillgodoses.
5.2.6 Livskvalitet och samhällsekonomi
Även om utredningen pekar på behov av forskning inom området så är den samlade slutsatsen
av de utredningar som finns mycket entydig: att tillgodose funktionshindrades behov av
hjälpmedel är en lönsam investering för samhället. Problemet med att investering
respektive lönsamhetseffekter ofta ligger hos olika huvudmän måste enligt branschernas
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uppfattning på något sätt överbryggas för att undvika såväl mänskligt lidande som slöseri med
samhällets resurser. Det är angeläget att all personal som har att göra de bedömningar av
hjälpmedelsbehov enligt utredningens förslag också får information och utbildning kring
total- och alternativkostnadsresonemangen.
5.4.1 Konsekvenser för brukarna
Utredningen konstaterar att tillhandahållandet av hjälpmedel kan komma att påverkas av
förslagen men att detta på grund av utredningsdirektivens utformning inte omfattas i
utredningen. I stället söker utredningen tydliggöra principerna om behovsbedömning.
Det är olyckligt att utredningen inte tillräckligt berör frågorna om tillhandahållandet eftersom
erfarenheterna är att det ofta är mycket stor diskrepans mellan konstaterande av behov och att
därefter tillgodose behovet.
I värdegrunden för den nationella handlingsplanen anges bl a värdebegreppet
tillgänglighet. Det är viktigt vara klar över att begreppet tillgänglighet (till samhället) för
funktionshindrade är helt beroende av att ha tillgänglighet till adekvata hjälpmedel. Om
således den behovsbedömning som föreslås av utredningen inte tydligt följs upp av ett
tillgodoseende av bedömda behov så uppfylles heller inte målsättningarna i den nationella
handlingsplanen. Det räcker således inte med en bedömningsgaranti. Det bör också
utvecklas även någon form av garanti för tillgång till adekvata hjälpmedel.
6. Hjälpmedel till brukare eller assistent
De medicintekniska branscherna anser det positivt med utredningens tydliggörande av
landstingens ansvar för personliga hjälpmedel i det dagliga livet. En informationsinsats om
det ansvarsåtagande som följer med utredningens förslag är angelägen. Den bör dock enligt
vår uppfattning vidgas till att omfatta även betydelsen av de alternativkostnadsresonemang
som entydigt visar på lönsamheten för samhället att tillgodose behoven av hjälpmedel samt
hur problemet med olika huvudmän kan/ska överbryggas.
7 och 8. Hjälpmedel inom utbildningsområdet resp. i arbetslivet
Vad ovan sagts om avsnitt 6 kan gälla även detta kapitel i utredningen.
Det ska dock tilläggas att ett slag av hjälpmedel inom utbildningsområdet som inte
omnämnes i utredningen är redskap och kompetenshöjande material för idrott och motion
för funktionshindrade. Det är angeläget att även denna typ av hjälpmedel tas med i
huvudmännens behovsbedömning och ingår antingen som personliga hjälpmedel under
landstingets ansvar eller under skolans ansvar beroende på hur de passar in i respektive
sammanhang. Forskning har på senare tid visat klart på betydelsefulla effekter av motion och
idrott för inte minst olika former av kognitiva funktionshinder. På samma sätt som det föreslås
att Hjälpmedelsinstitutet ges vissa uppgifter för utvecklingsinsatser inom området
arbetshjälpmedel bör det uppdras åt Svenskt Utvecklingscenter för Handikappidrotten,
SUH, att svara för utveckling av hjälpmedel för idrott och motion. En stor del av dessa
utvecklingsinsatser kan också ge sysselsättningseffekter genom att utformas som
teknikutvecklingsprojekt i samverkan med företag på området.
9. Nya förutsättningar genom utveckling av IT och digital teknik.
Ungefär halva utredningens betänkande avser avsnittet om informationsteknologins betydelse
och möjligheter för hjälpmedelsområdet. Omfattningen speglar såväl den komplexitet som de
möjligheter som IT och digital teknik innebär. Utredningen framför ett stort antal olika förslag
som dock inte kan kommenteras vart och ett i detta yttrande. Många av resonemangen och
förslagen är ytterst relevanta, t ex behov av kompetensutveckling och tillgång till datorer för
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olika brukargrupper. Vi vill dock från de medicintekniska branschernas sida framhålla några
generella aspekter som bör beaktas vid ställningstagande till de olika förslagen:
-

IT-utvecklingen måste ske såväl utifrån ett gränsöverskridande
samhällsperspektiv som från individperspektivet.
Många IT-lösningar som underlättar eller upphäver funktionshinder kräver inte bara ITbaserade produkter utan också infrastrukturer som kräver engagemang från såväl staten som
landsting och kommuner i deras roller som huvudmän för hälso- och sjukvård.
Sjukvårdshuvudmännen samverkar idag inom Carelink för att åstadkomma de
gränsöverskridande infrastrukturella lösningar som krävs. Det är angeläget att dessa
infrastrukturella frågor tas i beaktande vid utveckling av IT-lösningar för funktionshindrade.
Sjukvårdens LeverantörsFörenings IT-Sektor – SLITS är den grupp som inom SLF samlar
leverantörerna av IT-program och –system för hälso- och sjukvården. SLITS samverkar med
Carelink och har funnit detta samarbete framgångsrikt.
- Risk för tekniklåsning om utvecklingsverksamheten institutionaliseras
IT-utvecklingen går oerhört snabbt. Livscyklerna för IT-baserade produkter förkortas och
utvecklingskostnaderna blir allt högre. På t ex hörapparaternas område är
idag är en produkts tekniska livscykel 3-4 år med en utvecklingskostnad på 200 – 300 mkr,
jämfört med på 80-talet då den tekniska livscykeln var ca 8 år och utvecklingskostnaden låg
på 2-3 mkr. Andra produktområden har ännu högre utvecklingstakt.
Det innebär att det ofta inte finns tid eller plats för institutionella styrningar mellan det
utvecklande företaget och kunden/användaren. Kontaktvägarna måste vara korta och direkta
så att kundens behov kan uttryckas av denne direkt och tas in av företag i sin
produktutveckling. Företagen måste ges möjlighet att delta i hela utvecklingsprocessen för att
kunna erbjuda bästa teknik och en kostnadseffektiv utvecklingsprocess. Det är därför
olämpligt att institutioner, vare sig det är Vinnova eller Hjälpmedelsinstitutet, ges uppgifter
som medför styrning av företagens produktutveckling. Mycket stor risk uppstår för låsningar i
teknikutvecklingen eller att den fria konkurrensen i utveckling av nya IT-lösningar motverkas.
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