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Protokoll från Hjälpmedelsnämnden Dalarna arbetsutskotts
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Tid:
Plats:

2015-08-04 kl. 13.00-14.45
LD Hjälpmedel, Skomakargatan 20, Borlänge

Beslutande

Maja Gilbert Westholm (V), ordförande, Landstinget Dalarna
Kenneth Dahlström (C), 1:e vice ordförande, Leksands kommun
Kerstin Marits (M), Landstinget Dalarna
Monica Åhlen (S), Ludvika kommun
Britt-Marie Essell (S), Rättviks kommun
Föredragande/Sekreterare

Linus Nielsen, Verksamhetschef
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Inledning och protokollsjustering
§13 Justering av närvarolistan
Hjälpmedelsnämnden Dalarna arbetsutskotts beslut

1.

Närvarolistan fastställs

§14 Godkännande av dagordning
Hjälpmedelsnämnden Dalarna arbetsutskotts beslut

1.

Godkännande av föreliggande dagordning

§15 Protokollsjustering
Hjälpmedelsnämnden Dalarna arbetsutskotts beslut

1.

Monica Åhlen utses att efter ordföranden justera protokollet.
Justeringen ska vara klar senast 14 dagar efter sammanträdet.
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Informations- och diskussionsärenden
§16 Information och diskussion
Hjälpmedelsnämnden Dalarna arbetsutskotts beslut

1.

Informationen antecknas till protokollet.

Information lämnas om:
A) Avgifter för hjälpmedel och hembesök i Dalarnas län.
Linus Nielsen informerar.
B) Nya avgifter i hälso- och sjukvården inom Landstinget Dalarna
från och med 1 juli 2015.
Linus Nielsen informerar.
Hjälpmedelsnämnden Dalarna arbetsutskott arbetar fram ett politiskt
underlag om hjälpmedelsavgifter. Efter sammanträdet kvarstår tre frågor
som är formulerade i bilagan.
Fråga 1 besvaras av Linus Nielsen till Arbetsutskottets nästa sammanträde
den 27 augusti 2015.
Frågorna 2-3: Arbetsutskottet önskar att dialog förs med avgiftshandläggare
(eller motsvarande) i respektive kommun för att utreda hur det ser ut samt
samla in kommunens önskemål i respektive fråga. Underlaget skickas till
linus.nielsen@ltdalarna.se innan den 26 augusti 2015.
Bilaga §16

Hjälpmedelsnämnden ger på sammanträdet den 10 september en
rekommendation till kommunerna att ta beslutet om gemensamma avgifter
för hjälpmedel och hembesök i Dalarnas län av respektive
kommunfullmäktige. Målet är att avgifterna ska träda i kraft från och med
1 januari 2016.
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Protokollsjustering
Vid protokollet

Linus Nielsen

Maj Gilbert Westholm

Ordförande

Förvaringsplats för protokollet: Landstingshuset, Vasagatan 27, Falun.
Protokollet finns även tillgängligt på landstingets webbsida www.ltdalarna.se
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Dalarnas kommuner &
Landstinget Dalarna

Förslag till gemensamma hjälpmedelsavgifter, avgifter för
hemsjukvårdbesök m.m. i Dalarna
Bakgrund
Medlemsrådet fick i uppdrag av Hjälpmedelsnämnden att utreda frågan kring gemensamma avgifter
för hjälpmedel och hembesök i Dalarnas län. Målet var att kommunernas avgifter inte skulle skilja
sig från varandra samt att de skulle samspela med landstingets avgifter för att förenkla för
medborgarna.

Barn och unga
Barn och ungdomar under 20 år betalar inga avgifter för hjälpmedel eller hemsjukvårdsbesök.

Hjäl pmedelsavg ift
Hjälpmedelsavgift ordinärt boende
Hjälpmedelsavgift 150 kronor debiteras per komplett hjälpmedel. Avgiften tas ut av den huvudman
som har uppföljningsansvaret, när hjälpmedlet är färdigtförskrivet. Avgiften ligger utanför
kommunens maxtaxa i de fall det är kommunen som tar ut avgiften.
Ingen ny avgift debiteras vid behov av byte vid uppföljning inom 4 veckor oavsett förskrivare.
Ny utprovning genererar ny avgift.
Tillbehör som tillkommer efter den initiala utprovningen debiteras enligt landstingets riktlinjer (se
Hjälpmedelsguiden på www.ltdalarna.se).
Hjälpmedelsavgift särskilt boende
Fråga 1:
Personer med beslut på särskilt boende, som befinner sig på korttidsboende eller i särskilt boende,
debiteras 50 kronor i månaden för hjälpmedelsförsö1jning. AU vill att det framgår om avgiften ingår
i kommunens maxtaxa eller ej. I denna summa ingår den basutrustning som finns på enheten,
personligt förskrivna hjälpmedel , försäljningsprodukter från egenansvarslistan samt däck och slang
vid punktering på rullstol.
Ingen hjälpmedelsavgift tas ut på LSS- och psykiatriboenden.
Hjälpmedelsavgift korttidsboende
Inga hjälpmedelsavgifter vid vistelse på korttidsboende.
Vid förskrivning av hjälpmedel inför hemgång debiteras 150 kronor/hjälpmedel.
Hjälpmedelsavgift växelvård
Personen tar med sig de förskrivna hjälpmedel som är praktiskt möjligt att frakta mellan hemmet och
växelvårdplatsen. Inga hjälpmedelsavgifter debiteras för det som behövs vid vården på
växelvårdsplatsen.
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Avgift för hemsjukvårdsbesök
Hemsjukvårdsbesök ordinärt boende
En besöksavgift på 150 honor debiteras för va1je hemsjukvård sbesök. Avgiften ingår i kommunens
maxtaxa. Dessutom garanteras alla ett lägsta förbehållsbelopp för sina levnadskostnader.
Fråga 2:
AU anser att det fortfarande är oklait vilka konsekvenser avgiften får samt vad de olika begreppen
" maxtaxa" och "förbehålls belopp" omfattar, kontra det avgiftstak kopplat till hemsjukvården som
finns i vissa kommuner.
AU önskar att dialog förs med avgiftshandläggare (eller motsvarande) i respektive kommun för att
utreda hur det ser ut samt samla in kommunernas önskemål för hur denna avgift ska hanteras.
Hemsjukvårdbesök särskilt boende
Ingen avgift tas ut för hemsjukvårdsbesök.
Hemsjukvårdsbesök korttidsboende
In ga besöksavgifter under vistelse på koittidsboende. Ingen besöksavgift vid hemsjukvårdsbesök i
det ordinarie boendet i samband med planering för utskrivning från ko1ttidsplats.
Hemsjukvårdsbesök växelvård
Inga besöksavgifter vid vistelse på växelvårdsplats.

Palliativ vård i livets slutskede
Ordinärt boende
In gen kostnad för hjälpmedel efter brytpunktssamtal då läkare konstaterat att det är fråga om
palliativ vård i livets slutskede. Detta oavsett om man är inskriven i specialiserade palliativa teamet
eller ej.
Inga avg ifter för hemsjukvårdsbesök eller hjälpmedel när man vid vårdplanering från slutenvården
bedömt vård i livets slutskede (efter brytpunktssamtal med läkare) och man tidi gare inte haft insatser
från kommunen.
Särskilt boende
Hjälpmedel ingår i månatliga hj ä lpmedels-/låneavgiften.
In ga avgifter för hemsjukvårdsbesök.

Försäljning från egenansvarslistan
Produkter som inte kräver hälso- och sjukvårdspersonal för behovsbedömning och utprovning,
betalas av patienten/ brukaren, s.k. "egenansvar" . (Se Avgifter och kostnader för patient/brukare i
Hjälpmedelsgu;den på www.ltdalarna.se)
Ordinärt boende
Försäljning till faktisk kostnad ska möjliggöras av LDH även för de personer som inte kan ta sig till
LDH:s butiker eller motsvarande.
Det LDH tillhandahåller kan faktureras personen.
Särskilt boende
Produkter från egenansvarslistan ingår i den månatli ga hjälpmedelsavgiften.
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Däck och slang till rullstol
Ordinärt boende
Kostnad för personen avseende byte eller lagning av däck och slang till rullstol enligt landstingets
riktlinjer (se Hjälpmedelsgidden på www.ltdalarna.se).
Särskilt boende
Byte eller lagning av däck och slang till rullstol ingår i månatlig

l~älpmedelsavgift.

Cyklar
Ordinärt boende
Kostnad för cykel enligt landstingets riktlinjer, se Avgifter och kostnader för patient/brukare i
Hjälpmedelsguiden på www.Jtdalarna.se.
Särskilt boende
Ingen avgift, ingår i den månatliga hjälpmedels-/ låneavgiften.

TENS
Ordinärt boende
Hjälpmedelsavgift 150 kronor.
TENS-apparaten kan köpas loss efter 6 månader till en kostnad av 800 kronor, annars tillbaka till
förskrivaren (se Hjälpmedelsguiden på www.ltdalarna.se).

Avgift för intyg
Intygsskrivning debiteras med 150 kronor/ intyg+ eventuell avgift för hemsjukvårdsbesök, utanför
kommunens maxtaxa.
Kan gälla t.ex. bostadsanpassningsbidrag.
Fråga 3:
Ska frågan överhuvudtaget vara med i detta dokument? Hjälpmedelsnämnden är en nämnd för
hjälpmedelsfrågor som inte kan besluta i frågor gällande andra intyg (t.ex. intyg från
Försäkringskassan). Frågan hör inte hemma här enligt AU .

