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Svar med anledning av skrivelse angående
laddningsbara hjälpmedel
Regionala funktionshinderrådet har vidarebefordrat en skrivelse från sin referensgrupp till Driftnämnden Ambulans, diagnostisk och hälsa. Batterianvändande som
skrivelsen tar upp är en viktig fråga ur både miljö- och kostnadssynpunkt. Svaret
nedan har sin utgångspunkt i syn- och hörseltekniska hjälpmedel som Driftnämnden
Ambulans diagnostik och hälsa har ansvar för. De hjälpmedel som den gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel fastställer riktlinjer för ingår inte i
detta svar, inte heller medicintekniska behandlingshjälpmedel och ortopedtekniska
hjälpmedel som Driftnämnden Hallands sjukhus ansvarar för.
Inom verksamheterna syncentralen och hörselvården förskrivs hjälpmedel som i
vissa fall har batteridrift. Batterierna räknas som förbrukningsvara och är därmed ett
egenansvar, vilket är det vanliga i Sveriges regioner. Vid upphandling tas alltid
hänsyn till regionens miljöpolicy. Om det som regel skulle upphandlas hjälpmedel
med laddningsbara batterier så innebär det en ökad kostnad och ett minskat urval.
Relativt få leverantörer har idag i sitt sortiment tillräckligt bra batteriladdare.
Kostnadsutvecklingen inom hjälpmedelsområdet är i nuläget redan hög och
fördyrande krav vid upphandling skulle innebära att det behöver tillföras ekonomiska
resurser.
Region Halland har i jämförelse med många andra regioner en generös inställning
när det gäller hjälpmedel där den halländska hjälpmedelsanvändaren belastas med
relativt låga kostnader. Det är upp till användaren själv att bedöma om man vill införskaffa laddare och laddningsbara batterier till de hjälpmedel där så är möjligt istället
för att köpa egna engångsbatterier.
I den inkommande skrivelsen finns förslag på lösning som innebär att patienten kan
få utökat utrymme att bestämma val av produkt och att brukaren kan erbjudas att
själv erlägga prisskillnaden. I Region Halland tillämpas inte systemet ”Fritt val av
hjälpmedel”, därför är det i nuläget inte möjligt för användare att själv få lägga till
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