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Regionkontoret
Styrning och stöd
Sofia Nygren
Nämndtjänsteman

Beslutsförslag
Datum
2021-05-21

Diarienummer
HNH200021

Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel

Beslutsförslag - Vårdriktlinjer för bilanpassning
Förslag till beslut
Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel beslutar att
 samtliga vårdriktlinjer för bilanpassningar tas bort och övergår till ett
egenansvar för brukare i Halland 2021-05-28
Sammanfattning
Hjälpmedelcentrum föreslår att vårdriktlinjer för bilanpassningar tas bort och
övergår till ett egenansvar för brukare i Halland. Anledningen till detta är att
nuvarande leverantör Autoadapt Bilanpassning har meddelat att deras
produkter inte kommer att klassas enligt det medicintekniska direktivet MDR
(2017/745) som träder i kraft 26 maj 2021.

Bakgrund
Enligt den gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedels
reglemente fastställer nämnden övergripande riktlinjer för förskrivning av
samtliga hjälpmedel, inkontinens och nutrition i Halland. Underlag för
riktlinjen utarbetas av hjälpmedelscentrum.
Grundprincipen för hjälpmedelsverksamheten är att alla invånare i Halland
ska erhålla hjälpmedel, inkontinens och nutrition på lika villkor.
Övergripande riktlinjerna ger allmän information om samhällets
hjälpmedelsförsörjning och om vilka riktlinjer och regler som gäller i Halland.
Vårdriktlinjer beskriver bl.a. målgrupp, kriterier och mål med hjälpmedlet.
Övergripande riktlinjer och vårdriktlinjer ska ge vägledning åt förskrivare och
chefer.
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Övervägande
Om Hjälpmedelscentrum ska erbjuda hjälpmedel som inte MDR-klassas som
förskrivningsbara hjälpmedel tar verksamheten på sig ett ansvar för att
produkterna är lämpliga utifrån ett medicinskt perspektiv samt att göra
riskanalyser utifrån det tänkta användningsområdet. Eftersom bilanpassningar
innebär åverkan i brukarens eget fordon och ska användas i trafik bör inte
Hjälpmedelscentrum ta på sig detta ansvar.

Konsekvensbeskrivning
Konsekvens för brukare som inte uppfyller Försäkringskassans kriterier för
bilanpassning blir att de inte kommer att få bilanpassning tillgodosedd. Mellan
2017 – 2019 beviljades 23 personer bilanpassning av regionen.
Könsfördelningen var relativt jämn.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Om vårdriktlinjerna för bilanpassning tas bort, kommer kostnader (och
intäkter) att sänkas med 350 tkr på årsbasis i takt med att hyrestjänsterna för
befintliga objekt försvinner med tiden.
Regionkontoret
Jakob Alström
nämndtjänsteman

Rose-Marie Persson
områdeschef hälsa-och funktionsstöd

Bilaga:
Underlag till beslut bilanpassningar

Styrelsens/nämndens beslut delges

Driftnämnden ambulans, diagnostik och hälsa, Driftsnämnd Hallands sjukhus,
Driftsnämnd psykiatri, Driftsnämnd närsjukvård, Laholms kommun,
Halmstads kommun, Hylte kommun, Falkenbergs kommun, Varbergs
kommun, Kungsbacka kommun.
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