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Fritt Val av hjälpmedel avslutas 31 dec. 2019
I enlighet med beslut, som fattats av Nämnden för samverkan kring socialtjänst och
vård den 13 september 2019, kommer Fritt Val av hjälpmedel avslutas i samband
med årsskiftet 2019/2020.

7 skäl till att Fritt Val av hjälpmedel avslutas.
•
Syftet med Fritt Val har ej nåtts
I gjorda utvärderingar, både från Socialstyrelsen (S2014/8959/FST) och
Hjälpmedelsutredningen (SOU 2017:43) har konstaterats att syftet med Fritt Val
(ökad delaktighet) ej uppnåtts.
•
Avsaknad av erfarenhet och kunskap om hjälpmedlet
Då Fritt Val är hjälpmedel utanför HMCs upphandlade sortiment saknas ofta
teknikerkunskap runt hjälpmedlet. HMC har heller inget ansvar för att laga eller serva
hjälpmedlet, vilket gör det svårt för brukaren att veta vart hen skall vända sig vid
problem.
•
Långa ledtider för leverans av reservdelar och komponenter
Vid de tillfällen som HMC ändå involveras i service eller reparation är ledtiderna för
leverans av komponenter och reservdelar långa, vilket drabbar brukaren.
•
Patientsäkerheten
Inga krav finns att ett hjälpmedel som köps via Fritt Val skall vara CE-märkt enligt det
medicintekniska direktivet. Konsumentköplagen tillämpas vilket ger ett svagare
konsumenträttsligt skydd. Hälso- och sjukvårdens ansvar för patientsäkerheten är
därför oklar.
•
Osäkerhet runt ansvarsfrågor
Förskrivare i allmänhet är mycket återhållsamma med information om fritt val av
hjälpmedel. Det finns en osäkerhet kring fritt val-processen och förskrivarens ansvar.
Förskrivare tycker att det är svårt att bedöma personens förmåga till egenvård. Risk
finns att man köper ett hjälpmedel som inte är patientsäkert.
•
Återanvändning kan ej ske
Vid Fritt Val äger brukaren sitt hjälpmedel. Brukaren är sålunda fri att sälja
hjälpmedlet om hen så önskar. Vid en förskrivning av ett hjälpmedel ur ordinarie
sortiment är hjälpmedlet ett lån och kan, då det kommer i retur, rekonditioneras och
användas igen.
•
Högre kostnader för huvudman
Då upphandlingar leder till förmånligare priser än enskilda privatköp, är
rekvisitionsbeloppet beräknat till en högre summa än motsvarande hjälpmedel i
ordinarie sortiment för att brukaren skall kunna erhålla en likvärdig produkt. En
merkostnad som drabbar huvudman.
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Frågor och svar runt avvecklingen av Fritt Val
F: Avslutar HMC möjligheten att få service på hjälpmedel förskrivna på Fritt Val vid
årsskiftet?
S: Nej, de Fritt-Val-hjälpmedel som är förskrivna kan vi även fortsättningsvis hjälpa
till att ge service på. Finns pengar kvar på servicekontot, kan dessa användas. Annars
kommer vi att debitera ordinarie timkostnad samt reservdelskostnad.
F: Vad gäller rörande servicekontot som erhölls vid förskrivningen av hjälpmedlet?
S: Servicekontot kan utnyttjas som tidigare även efter den 31 december. Det är
möjligheten att få hjälpmedel förskrivna på Fritt Val som försvinner.

Basmadrass till hemsjukvårdssäng köpstoppad
Då vi haft återkommande reklamationer på att madrasserna (debiteras brukaren) som
kan levereras med hemsjukvårdssäng är för korta, har vi köpstoppat dessa (art.nr
43099 och 43100). Så fort problemet är avhjälpt kommer information om detta läggas
ut under Aktuellt och möjligheten att beställa dessa i websesam blir möjlig igen
Information om utomlänsförskrivningar
När ni skickar in en förskrivning avseende brukare skriven i ett annat län till
kundtjänst, önskar vi att man skriver med information om hjälpmedlet endast ska
brukas under tiden brukaren är här i Sörmland eller om hjälpmedlet ska tas med till
hemlänet. Informationen hjälper oss att kunna ta ett beslut om vi ska sälja
hjälpmedlet eller lägga en hyra mot aktuellt län.
Förskrivarutbildningar 2019.
Aktuella förskrivarutbildningar hittar du under länken nedan.
https://samverkan.regionsormland.se/for-vardgivare/hjalpmedel/test-ny-utbildningoch-aktiviteter/
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Personalen på HMC genom
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