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Yttrande över betänkandet ”Hjälpmedel – ökad delaktighet och valfrihet” (SOU 2011:77) 
 
Reumatikerförbundet är en patient, handikapp och intresseorganisation som har ca 50 000 
medlemmar. Många är stora konsumenter av sjukvård, läkemedel och hjälpmedel. Hur hälso- 
och sjukvården fungerar, vilken kvalitet, säkerhet, tillgänglighet och likvärdighet som råder är 
betydelsefullt och hjälpmedel är en del av en helhet som kan göra livet och vardagen enklare 
och ge en höge livskvalitet.  
 
Tidigare var den fysiska tillgängligheten och frågan om hjälpmedel en av de stora frågorna för 
Reumatikerförbundet men i takt med bättre och effektivare behandlingar för vissa av våra 
grupper, så har behovet minskat eller kanske ändrat karaktär är mer rätt formulerat. Vi har 
givetvis följt försöksverksamheten om ”fritt val” med intresse och att individanpassa stöd och 
hjälp utifrån den enskilde individens behov är vi givetvis positiva till. 
 
 
 Reumatikerförbundet har följande synpunkter på utredningen. 
 
Det helt avgörande och det som måste vara i fokus är att en ökad valfrihet för 
hjälpmedelsanvändarna måste bygga på att det är den enskildes behov som ska styra och att 
valet av produkter ska följas av det. Då menar vi att det ska göras en medicinsk bedömning i 
samråd med till exempel en arbetsterapeut eller annan legitimerad person och därefter görs ett 
val av lämliga produkter. Syftet måste också vara en bättre individanpassning och större 
flexibilitet. Detta förpliktar också att för de som inte kan eller väljer att avstå att välja, ska 
garanteras samma kvalitet. Det sista förtjänar att understrykas med tanke på att det är en stor 
grupp som inte kan, vill eller förmår att själva välja sina hjälpmedel. 
 
I detta som i alla andra valsystem är information och hur systemet tillgängliggörs ett villkor 
som avgör om det kommer att falla väl ut. Här måste också ett flexibelt och individanpassat 
förhållningssätt prägla informationen att så många som möjligt kan omfattas.  
 
Reumatikerförbundet har svårt att bedöma vad utredningen egentligen föreslår. Det ska finnas 
en lagstadgad skyldighet att ta hänsyn till den enskildes önskemål vid tillhandahållandet av 
hjälpmedel. Det som föreslås är att Lagen om valfrihetssystem, kan tillämpas på 
hjälpmedelsområdet men det är upp till varje landsting eller kommun att besluta hur detta ska 
ske. Kommunen och landstinget fastställer också vilka hjälpmedel som går att välja på. 
Reumatikerförbundet anser att valfriheten blir en chimär med denna konstruktion och det blir 
väldigt mycket upp till varje kommun och landsting att besluta i vilken omfattning valfriheten 
ska gälla.  
Inom hälso- och sjukvården har det under ett antal år genomförts olika system med öka 
valfrihet för individen, tyvärr är vår erfarenhet att dessa inte fullt ut fungerar och att hälso- 
och sjukvården fortfarande är ojämlikt fördelad.  



 
I detta sammanhang måste vi också ta upp vår oro för att kommuner och landsting redan idag 
skjuter över fler och fler hjälpmedel till s.k. egenvårdsprodukter. Fokus måste vara på den 
medicinska bedömningen av varje enskild individ och dess behov, därefter görs val av lämpliga 
hjälpmedel vilka ska finansieras av det offentliga.Vill hjälpmedelsanvändaren ha en dyrare 
hjälpmedel än vad behovet ger vid handen får denne stå för merkostnaden själv, detta kan vi 
anse vara befogat. 
 
Förslaget om en försöksverksamhet med personlig budget eller en ”hjälpmedelspeng” kanske 
är en väg att gå för att öka individens delaktighet och valfrihet det får dock projektet utvisa 
om så blir fallet. 
 
Avslutningsvis anser Reumatikerförbundet att hjälpmedel som alla andra delar av hälso- och 
sjukvården måste bygga på att individen får ett större inflytande, ökad valfrihet och bättre 
tillgänglighet allt i syfte att uppnå en kvalitativ och patientsäker vård, behandling och 
rehabilitering i alla dess led.  
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