God livskvalitet och jämlik hälsa.
Ett av Landstinget Sörmlands strategiska mål, under perspektivet medborgare, är att bidra till god
livskvalitet och jämlik hälsa. Till hjälp för att uppnå detta finns ett regelverk och kriterier runt
beviljande av hjälpmedel framtagna.
Regelverk
För att kunna nå en jämlik hälsa i länet, och hjälpa förskrivare av hjälpmedel att göra en så objektiv
bedömning som möjligt vid valet av hjälpmedel kopplat till olika funktionsnedsättningar, finns ett
regelverk framtaget.
I regelverket framgår vilka yrkesgrupper som har rätt att förskriva hjälpmedlet, de kriterier som gäller
för att hjälpmedlet skall få förskrivas, om dubbelförskrivning är tillåten eller ej samt eventuella
kommentarer. När det gäller individuella hjälpmedel så görs bedömningen och förskrivningen av
legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.
Kriterier
Kriterierna beslutas av ”Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård” (NSV). Förutom att nå
en jämlik vård i länet syftar kriterierna också till att utnyttja de tillgängliga ekonomiska resurserna så
att mesta möjliga vård för pengarna nås.
För att ta fram kriterier kopplade till nya hjälpmedelsområden, och hålla de befintliga kriterierna
uppdaterade och aktuella, finns inom varje hjälpmedelsområde en ”sortimentsgrupp”.
Sortimentsgruppen består av speciellt kunniga inom hjälpmedelsområdet från landstinget och
kommunerna (huvudmän). Från huvudmännens sida deltar förskrivare i gruppen och från
hjälpmedelscentralen konsulenter, tekniker och logistikpersonal. En av sortimentgruppernas uppgifter
är att ta fram genomarbetade förslag dels till nya kriterier, och dels till förändringar i kriterierna av
befintliga hjälpmedel. Dessa förslag presenteras sedan för en ”beredningsgrupp”. I beredningsgruppen
sitter representanter för betalare av hjälpmedlen dels från länets 9 kommuner och dels från landstinget.
Ekonomi och beslutsordning
Läggs ett förslag från en sortimentsgrupp som innebär förändringar som bedöms rymmas inom den
kostnadsbudget som respektive huvudman förfogar över, kan beslut fattas i denna beredningsgrupp.
Bedöms förslaget få konsekvenser utöver denna ram skriver beredningsgruppen ett remissvar/
rekommendation och remitterar sedan förslaget vidare till Länsstyrgruppen för närvård. I
Länsstyrgruppen sitter divisionschefer från hälso- och sjukvården samt socialchefer från kommunerna.
Bedöms förändringen få vittgående ekonomiska konsekvenser skriver Länsstyrgruppen en
rekommendation som sedan går vidare till den politiskt tillsatta nämnden för beslut. Beslut om
kriterier gällande nya hjälpmedelsområden tas alltid av nämnden.

