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Uppdrag 
DHC har av Hjälpmedelsnämnden fått i uppdrag via Regionplanen att se 
över hjälpmedelsavgifter, särskilt möjlighet till högkostnadsskydd.

Hur kan vi göra hjälpmedelsavgifter mer jämlika och kostnadseffektiva i Dalarna?
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Syfte

Översyn av patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna inklusive 
utredning om möjlighet till högkostnadsskydd för hjälpmedel. 

Utarbeta och presentera alternativa förslag med konsekvensbeskrivning
som underlag för politiskt beslut om eventuella ändringar.
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Mål

Att patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna är jämlika, behovsstyrda 
och kostnadsnytta effektiva.
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• Förslag – alternativa spår
• Färdigställa förslag

Dokumentation Förslag avgifter, 
konsekvensbeskrivning

Bakgrund
Nulägesbeskrivning
Omvärldsbevakning
Undersöka

2020
Jan April   Maj   Juni  Juli   Aug   Sep   Okt   Nov   Dec Feb

2021
Jan   Feb   Mars   April   Maj   Juni   Juli   AugMars

BeslutsprocessRapport
beslutsunderlag
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Aktivitets- och tidplanBakgrund – svårigheter med implementeringUU Klas Palm, Ulrika Person Fischer, Olle Lundin prof, juridiska fakultetenHD Malin Tistad, Lars Wallin (LD)Vård och omsorgsförvaltningenUlla Rönnols, Joakim AnderssonRegion Dalarna är med och bjuder in samt arrangerar seminarier, workshops och studiebesök från regionens offentliga organisationer för att skapa en plattform där kunskap om innovationsledning och implementering av innovationer kommuniceras.Acceptans och kunskap som möjliggör genomförande på a) beslutande nivå samt b) medarbetarnivå och c) kundnivå. Förslag till förändrad organisationsmodell för LD Hjälpmedel.Startade pilotprojekt med innovativa processer och tjänster. Vunna nya erfarenheter av hinder och möjliggörare för att implementera innovationer i offentligt förvaltning. 



Genomförande

• Nuläge och omvärldsbevakning – klar maj 2020
• Intervjuer – klar augusti 2020
• Utarbeta förslag – hösten 2020
• Beslutsprocess – våren 2021
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Intervjuer med profession, brukare och verksamhetschefer verksamma i Dalarna inom hjälpmedelsområdet genomförs under översynen76 st Syfte.                     



Genomförande

• Nuläge och omvärldsbevakning 
Delrapport

• Intervjuer – klar augusti 2020
76 intervjuer 
Hjälpmedelsanvändare, profession, 
verksamhetschefer och politiker
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Intervjuer med profession, brukare och verksamhetschefer verksamma i Dalarna inom hjälpmedelsområdet genomförs under översynen76 st Syfte.                     



Genomförande

• Utarbeta förslag – hösten 2020
7 spår

Djupintervjuer med andra regioner/kommuner
Beräkningar
Konsekvensbeskrivning
Återkoppling

2-3 förslag                    Politiskt beslut
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7 spår

• Samma utprovningsavgift för alla hjälpmedel.
till exempel 200 kr. Tillbehör, förbrukningsartiklar och service ingår. Förlust eller
skada pga. oaktsamhet betalas av individen själv.

• Högkostnadsskydd
till exempel 200 kr/hjälpmedel, max 1000 kr/år.
Förbrukningsartiklar ingår.

• Bas – månadsavgiftssortiment
Bassortiment ex en avgift på 150 kr/förskrivning, månadsavgift ex 50 kr oavsett
antal hjälpmedel. I månadsavgiften ingår service, förbrukningsartiklar och tillbehör.
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7 spår

• Inkomstprövad hjälpmedelsavgift

• Abonnemangsavgift/månad.
Ex. 60 kr/månad. Tillbehör, serviceavgift och förbrukningsartiklar ingår.

• Utprovningsavgift för rehabiliteringsinsats/process
Ex. 500 kr/rehabiliteringsprocess. 

• Fast utprovningsavgift med möjlighet att övergå i månadsavgift
Ex. fler hjälpmedel än tre under ett halvår
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Hjälpmedelscentralen flyttar/evakueras
från Skomakargatan 20 i Borlänge

https://www.regiondalarna.se/plus/hjalpmedel/ombyggnad/
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https://www.regiondalarna.se/plus/hjalpmedel/ombyggnad/


Tack för din återkoppling!

katarina.nordinkajblad@regiondalarna.se

helena.strandberg@regiondalarna.se
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