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§ 58 Regional överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet
Diarienummer: 2021/SKF0128

Beslut
Direktionen ställer sig bakom förslaget till Regional överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola
och daglig verksamhet och rekommenderar medlemskommunerna att ta beslut om
överenskommelsen
Sammanfattning
Personer med funktionsnedsättning som har behov av hjälpmedel kan behöva samordnade insatser
från både hälso- och sjukvård och från skola eller daglig verksamhet. Överenskommelsen förtydligar
ansvaret för dessa huvudmän och anger former för parternas samverkan. Intentionen har varit att få
en så patientsäker och jämlik hjälpmedelshantering som möjligt.
Med utgångspunkt i gällande lagstiftning och rådande praxis ansvarar sjukvårdshuvudmannen för
personliga hjälpmedel, skolhuvudmannen för pedagogiska hjälpmedel, läromedel och
grundutrustning och kommunens dagliga verksamhet för grundutrustning i sin verksamhet. Beroende
på situation och det aktuella syftet med hjälpmedlet kan en och samma produkt vara antingen ett
personligt eller ett pedagogiskt hjälpmedel, läromedel eller grundutrustning, vilket komplicerar
gränsdragningen mellan huvudmännen. Det kan leda till en fördröjning innan den enskildes behov av
hjälpmedel blir tillgodosett. För att effektivisera handläggningen och ta till vara den kompetens som
finns hos huvudmännen gav Ledningsrådet för Medicintekniska produkter ett uppdrag att förtydliga
ansvaret för de berörda aktörerna.
Ledningsråd Medicintekniska produkter ställde sig bakom förslag till överenskommelse 2020-12-09
under förutsättning att det skrivs in i överenskommelsen att grundprincipen är att den även gäller
privata verksamheter i Västra Götaland, vilket genomförts. Den politiska beredningsgruppen (inom
den länsövergripande samarbetsorganisation för hjälpmedel) ställde sig bakom förslaget till
överenskommelse 2021-02-12. Det Politiska Samrådsorganet, SRO, ställde sig bakom förslaget till
överenskommelse 2021-04-23.
Konsekvenser av förslaget
Om den enskildes behov av individuellt utprovat och anpassat hjälpmedel för att kunna vistas i skola
eller daglig verksamhet tillgodoses som personligt förskrivet hjälpmedel, även vid dubbelförskrivning,
kan det betyda att vissa produkter som idag bekostas av skola eller daglig verksamhet istället blir ett
ansvar för hälso- och sjukvården. Konsekvens av formuleringen att grundutrustning ska kunna
användas av en eller flera personer kan bli att hjälpmedel som idag är personligt förskrivet på grund
av att det endast är en person i verksamheten som har behov av det, istället blir ett ansvar för berörd
verksamhet att anskaffa som grundutrustning.
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