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Fritt val av hjälpmedel i Sörmland
Nytt behov

Förskrivaren bedömer:
1. Behov av hjälpmedel
2. Förmåga till egenvård
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eller

Fritt val

Vanliga
förskrivningsprocessen följs

Ja

Utslitet
hjälpmedel

Brukaren erhåller rekvisition

Brukaren inhandlar produkten

Merkostnad
eget val

Brukaren äger produkten

Konsumentköplagen

Fritt val gäller landstingsbetalda hjälpmedel för brukare i hela Sörmland. Det gäller också
hjälpmedel med kommunalt betalningsansvar till brukare från Eskilstuna, Gnesta,
Katrineholm, Nyköping, Strängnäs, Trosa och Flen.
Vingåker och Oxelösund har valt att avstå från deltagande i Fritt val.

Förskrivarens ansvar och tillvägagångssätt
Bedömning
Förskrivaren ska bedöma det medicinska behovet av hjälpmedel hos brukaren.




brukaren ska ha ett långvarigt behov av hjälpmedel
brukarens ska ha tillräcklig insikt och erfarenhet om sin egen funktionsnedsättning,
rehabilitering eller habilitering och hjälpmedelsbehov för att kunna göra ett bra val
brukaren ska kunna använda sitt hjälpmedel utan risk för sig själv eller andra

Därefter ska en bedömning av brukarens förmåga till egenvård göras. Brukaren förväntas klara
hela processen med att köpa in och hantera det hjälpmedel som kan komma i fråga. I
förekommande fall kan en riskanalys vara motiverad.
Om brukaren har behov och kan göra egenvård ska förskrivaren erbjuda Fritt val. Alternativt att
brukaren själv föreslår att han eller hon vill göra Fritt val.
Förskrivaren kan hjälpa brukaren med vad Fritt val innebär och dess konsekvenser. Det är viktigt
att brukaren får klart för sig vad det innebär med eget ägande.
Förskrivaren ska inte rekommendera hjälpmedel. Men om det finns information om hjälpmedel,
adresser till hemsidor som har övergripande information kan sådan lämnas ut.
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Att tänka vid Fritt val
Samma regler gäller för fritt val av hjälpmedel som vid annan förskrivning. Det regelverk som
finns gäller även här.
 Brukaren ska själv ta reda på var hjälpmedlet finns som han eller hon vill köpa. Brukaren
måste också kontrollera att butiken eller företaget kan skicka faktura till landstinget på
rekvisitionsbeloppet. I de fall där rekvisitionsbeloppet inte räcker till, får brukaren själv
betala överskjutande belopp.
 Har brukaren gjort Fritt val och köpt ett hjälpmedel som inte fungerar, då är det kanske
inte lämpligt att göra ett nytt Fritt val av samma produkt.
 Service eller reparationer är brukarens ansvar. Brukaren ska under garantitiden vända
sig till leverantören. Det är konsumentköplagen som gäller.
 Till vissa hjälpmedel finns ett servicekonto. Det gäller för tillbehör, service, reparationer
och reservdelar till det fritt valda hjälpmedlet.
 Reparationer av hjälpmedel som inte har servicekonto bekostas av brukaren.
 Skillnaden mellan medicinska produkter och konsument produkter:

CE-märkt
Utvecklas för målgruppen
hjälpmedelsanvändare
Riskanalys av tillverkaren.
testad
Tillbudshantering/
Läkemedelsverket och IVO
Spårbarhet på produkten
Patientskadeersättning

medicinteknisk produkt
Ja
Ja
Ja

konsumentprodukt
Nej
Nej, men användningsområde
kan sammanfalla
Ja, men inte mot målgruppen

Ja

Ja, men till Konsumentverket

Ja
Ja

Nej, men på gång inom EU
Nej

Uppföljning
Förskrivaren ska följa upp beslutet om egenvård.

Dokumentation i patientjournal
Fritt val dokumenteras i brukarens journal.

Rekvisition
Rekvisitionen består av två delar:
 brukarens exemplar, lämnas till brukaren som i sin tur lämnar den till leverantören
 HMCs exemplar skickas med post till HMC
På rekvisitonen ska hjälpmedlets benämning och beviljat belopp anges.

Valbara hjälpmedel
Det finns en lista med de hjälpmedel som ingår i Fritt val.

Undantag
Det finns en lista på de hjälpmedel som undantagits från Fritt val.

Servicekonto
Vissa hjälpmedel har ett servicekonto kopplat till sig. Det innebär att brukaren kan få bidrag till
reparationer och tillbehör. Brukaren ska själv ansvara för att service och reparation utförs. Detta
kan ske hos privat utförare eller hos hjälpmedelscentralen. När privat utförare anlitas ska offert på
kostanden skickas till hjälpmedelscentralen.
I de fall servicekontots medel inte räcker till, får brukaren själv betala överskjutande belopp.
Brukaren vänder sig till HMC när behov uppstår.

webSesam
På brukarbilden kan du se om brukaren gjort ett Fritt val. Hjälpmedlet registreras på brukaren när
faktura inkommit från leverantören.

