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Överenskommelse om kostnadsansvar för 

förskrivningsbara hjälpmedel och 

förbrukningshjälpmedel samt för de 

medicintekniska produkter som används för 

vård och omsorg i särskilt boende, 

dagverksamhet, daglig verksamhet samt 

socialpsykiatriskt boende  

Sammanfattning 

Region Stockholm och Storsthlm har i samarbete tagit fram ett förslag till 
reviderad överenskommelse om kostnadsansvar mellan länets kommuner och 
regionen för hjälpmedel, förbrukningshjälpmedel och medicintekniska 
produkter. Storsthlm rekommenderar nu länets kommuner att anta den 
föreslagna överenskommelsen. 

 

Beslutsförslag 

Vård-och omsorgsnämndens beslut 
Anta överenskommelse om kostnadsansvar mellan länets kommuner och 
Region Stockholm för hjälpmedel, förbrukningshjälpmedel och medicin-
tekniska produkter.  

 

Bakgrund 

Det finns idag en gällande överenskommelse mellan kommunerna i länet och 
Region Stockholm avseende ansvar-och kostnadsfördelning för hjälpmedel, 
förbrukningshjälpmedel och medicintekniska produkter som används vid vård 
och omsorg i särskilt boende för äldre, bostad med särskild service inom LSS, 
bostad med särskild service inom socialpsykiatri, dagverksamhet samt daglig 
verksamhet. 
 
Kostnadsfördelningen är idag uppdelat i tre olika överenskommelser: 



 

 

 

 

 

2 

 Ansvarsfördelning för hjälpmedel i särskilda boendeformer” (1997-02-25) 
 Förtydligande av kostnadsansvar avseende överenskommelse om tekniska 

hjälpmedel (2004-08-20) 
 Kostnadsansvar för hjälpmedel i bostad med särskild service och daglig 

verksamhet enligt LSS (2015-05-20)  
 
 
Uppföljning och revidering av överenskommelserna har inte skett sedan 2015. 
Under 2018 gav den politiska styrgruppen VIS (Vård i Samverkan) Storsthlm 
och Hälso-och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att utarbeta förslag till ny 
överenskommelse. En av orsakerna är att det idag finns skillnader för vissa 
enskilda hjälpmedel som inte är motiverade utifrån huvudmännens respektive 
hälso- och sjukvårdsansvar och som bidrar till en osäkrare handläggning hos 
personal och mer administrativt arbete. Det finns också behov av att 
effektivisera processen av justeringar i överenskommelser vid förändringar och 
uppdateringar inom hjälpmedelsområdet. 
 
Under 2019 och 2020 har arbete pågått med revidering av ansvar- och 
kostnadsfördelning där arbetsgrupper med representanter från Hälso-och 
sjukvårdsförvaltningen, Storsthlm samt MAS från några av länets kommuner 
har deltagit. 
 
Förslaget på ny överenskommelse innebär följande: 
a. Förslag till kostnadsförändringar för vissa enskilda hjälpmedel så att de blir 
så samstämmiga som möjligt utifrån huvudmännens respektive hälso- och 
sjukvårdsansvar inom särskilda boendeformer. 
b. Ansvar-och kostnadsfördelning samlas ihop i en gemensam 

överenskommelse och nuvarande tre överenskommelser upphör att gälla. 
c. Konsekvensändring görs i ytterligare en överenskommelse ”Sammanhållen 
vård och omsorg för äldre” (maj 2015) där två delöverenskommelser kring 
hjälpmedel utgår och överförs till den nya överenskommelsen. 
d. Förtydliganden av ansvar- och kostnadsfördelning har gjorts med 
pedagogiska bilagor som är mer användarvänliga och underlättar arbetet för 
personalen. 
e. En samverkansorganisation föreslås för uppföljning av överenskommelsen 
samt för att underlätta och effektivisera processen vid behov av förändringar 
och uppdateringar. 
 
Utgångspunkten i arbetet med revideringen har varit att förändringarna ska 
vara så kostnadsneutrala som möjligt. 
Den föreslagna förändringen innebär en kostnadsökning totalt för alla länets 
kommuner med 600 000 kronor per år vilket enligt förslaget bedöms ligga 
inom vad som anses vara kostnadsneutralt (se specificerade 
kostnadsförändringar på sidan 3 i bilaga 
”Rekommendation om att anta överenskommelse om kostnadsansvar för 
förskrivningsbara hjälpmedel…”) 
Det har under arbetes gång varit utmaningar och svårigheter när det gäller 
kostnadsberäkningar då det i flera fall inte har funnits möjlighet att särskilja 
specifika kostnader för enskilda hjälpmedel inom kommunerna. 
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Förvaltningens slutsatser 

Socialförvaltningen bedömer att en justering och förtydligande av ansvar och 
kostnadsfördelning för hjälpmedel mellan kommunerna i länet och Region 
Stockholm är väsentlig och nödvändig. Arbetet med den reviderade 
överenskommelsen har pågått under lång tid och kommunerna har haft stor 
möjlighet till påverkan i arbetsgruppen. 
Ett fortsatt löpande arbete efter ett antagande av överenskommelsen är 
nödvändigt då det har identifierats ytterligare hjälpmedel där kostnadsansvaret 
skulle kunna förändras mellan huvudmännen. Inrättande av en 
samverkansorganisation med representanter från kommuner och region är 
därför av stor betydelse för det fortsatta arbetet med uppföljning av ansvar-och 
kostnadsfördelning inom hjälpmedelsområdet. 
Förslaget till en gemensam överenskommelse med tydliga och användarvänliga 
bilagor är en mycket positiv och välkommen förändring som kommer att bidra 
till en säkrare handläggning hos personal och föranleda mindre administrativt 
arbete. Den årliga kostnadsökningen för kommunerna anses rimlig och 
bedöms ligga inom vad som anses vara kostnadsneutralt. 
 

 

Bilagor 

1. Rekommendation om att anta Överenskommelse om kostnadsansvar för 

förskrivningsbara hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel samt för de 

medicintekniska produkter som används för vård och omsorg i särskilt 

boende, dagverksamhet, daglig verksamhet samt socialpsykiatriskt boende, 

2020-11-13 

2. Överenskommelse om kostnadsansvar mellan Region Stockholm och 
kommunerna i Stockholms län, för förskrivningsbara hjälpmedel och 
förbrukningshjälpmedel samt för de medicintekniska produkter som 
används för vård och omsorg i särskilt boende, dagverksamhet, 

daglig verksamhet samt socialpsykiatriskt boende, 2020-11-

13Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre, 2020-

11-13
 

 

Susanna Kiesel 
Socialdirektör 

  

 

Mia Morén 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

 
 
 
Expedieras 
Särskilda boenden 
Gruppbostäder LSS 
Produktionsförvaltningen 
Boenden socialpsykiatri 
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