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Uppdraget är utifrån regionplanen att utreda ett 

högkostnadsskydd för hjälpmedel.

Hjälpmedelsnämnden gav uppdraget att genomföra 

en bredare översyn av patientavgifter för hjälpmedel 

med förslag och konsekvensbeskrivning för 2-3 

alternativ. 



Översynen gäller avgiftsbelagda 

hjälpmedel som hanteras inom ramen 

för Dalarnas Hjälpmedelscenter.



Målsättningen är att patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna är 

satta utifrån hållbarhetsperspektiven social, miljö och ekonomi.

Att patientavgifterna för hjälpmedel är jämlika, lätta att 

administrera och kostnadnytta effektiva för individ och 

samhälle. 



Omvärlds
bevakning

Intervjuer 7 spår 3 spår
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Omvärlds
bevakning

• Avgiftssättningen för patientavgifter för hjälpmedel ser olika ut mellan län 

och regioner i Sverige samt mellan kommunerna inom länen.

• Huvudmannaskapet skiljer sig mellan länen i Sverige. Dalarna är unikt då 

de flesta samhällsägda och avgiftsbelagda hjälpmedel hanteras av 

Dalarnas Hjälpmedelscenter.

• Inget län har en gemensam avgiftssättning för samhällsägda hjälpmedel 

förskrivna inom både kommun och region.

• En pågående dialog förs angående avgiftssättning för hjälpmedel på 

nationell, regional och kommunal nivå.

• Socialstyrelsen har ett påbörjat regeringsuppdrag (fr o m 1 januari 2021) att 

samla in statistik, inklusive patientavgifter, inom hjälpmedelsområdet.



Intervjuer

• 76 intervjuer med profession, brukare och verksamhetschefer verksamma i 

Dalarna inom hjälpmedelsområdet.

• Generellt positiva till avgift.

• Generell nöjdhet till avgiftssättningen 150 kr/hjälpmedel. 

• De hjälpmedelsområden där behov/önskemål av förändring uttrycks är 

CPAP, elrullstolar, cyklar och hörapparater.

• Rättvisefrågan nämns återkommande i jämförelsen mellan ett enklare 

hjälpmedel och ett mer komplicerat hjälpmedel.

• Enkel och lätthanterlig administration för utföraren

• Lättförståeligt system för användaren



7 spår

• Samma utprovningsavgift för alla hjälpmedel.

• Högkostnadsskydd

• Bas – månadsavgiftssortiment

• Inkomstprövad hjälpmedelsavgift

• Abonnemangsavgift/månad.

• Utprovningsavgift för rehabiliteringsinsats/process

• Fast utprovningsavgift med möjlighet att övergå i månadsavgift



• Samma avgift

• Högkostnadsskydd

• Abonnemang

3 spår
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• Insamling av fakta

• Definition – utmaningar och möjligheter

• Insamling av befintlig statistik

• Djupintervjuer 

• Insamling av aktuella studier och forskning.

• Olika ekonomiska beräkningar och jämförelser 

Analys
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Konsekvensbeskrivningen har gjorts utifrån det övergripande perspektivet 

hållbarhet; social, ekonomi och miljö samt frågeställningen om olika 

avgiftssättningar motiverar en beteendeförändring.

De kriterier som ställts emot vad respektive avgiftssystem skulle innebära för 

användaren, utföraren och verksamhet/samhälle är administrationsnivå, 

kostnad, nytta samt jämlikhet.

Konsekvensbeskrivning



Samma avgift

• lätt att förstå för användaren 

• enkelt att hantera för utföraren 

• det finns existerande fungerande rutiner 

och stödsystem.

Möjligheter och utmaningar för genomförande

• några förskrivande enheter gör stora 

intäktsförluster jämfört med idag. Någon 

form av intäktsfördelning och/eller annan 

kompensation blir aktuell.

• att sätta ”rätt” avgiftsnivå för att både 

tillgodose intäktsbehovet för förskrivande 

enhet och beakta användarens 

betalningsförmåga, särskilt med tanke på 

de användare som är i behov av många 

hjälpmedel.



Högkostnadsskydd

• enkelt att hantera för användare och 

utförare.

• finns redan existerande stödsystem även 

om det krävs vissa konfigurationer vid 

separata högkostnadsskydd kommun och 

region

• flera andra län i Sverige har idag 

högkostnadsskydd för hjälpmedel där 

erfarenheter kan inhämtas.

Möjligheter och utmaningar för genomförande

• möjligheten till nyttjande av frikort är olika 

beroende på vilka hjälpmedel individen är i 

behov av. 

• kostnad/intäkt påverkas olika för de 

förskrivande enheterna.

• nya administrativa rutiner och stödsystem blir 

nödvändiga vid gemensamt 

högkostnadsskydd region och kommun.



Abonnemang    

• enkelt att hantera för användare och 

utförare (tillbehör, service och vissa 

förbrukningsartiklar kan ingå i avgiften). 

• gynnar de användare (ofta minst 

bemedlade) som är i behov av många 

och mer komplicerade hjälpmedel. 

• flera andra regioner och kommuner i 

Sverige har idag abonnemang för 

hjälpmedel där erfarenheter kan 

inhämtas.

Möjligheter och utmaningar för genomförande

• ett nytt stödsystem med nya rutiner krävs vid 

ett gemensamt abonnemangssystem som 

omfattar samtliga hjälpmedelsgrupper.

• hur intäkterna ska tas in i ett gemensamt 

system men också hur de ska fördelas mellan 

verksamheterna.

• ett abonnemang för en användare som är i 

behov av få och enklare hjälpmedel kan anses 

orimligt. En alternativ lösning för den gruppen 

är relevant. 



Diskussion och slutsats
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• Helhetsgreppet – gemensam administration kräver innovativt nytänk!

Intäktsfördelning över organisationsgränser.

• En möjlig väg att gå vidare om man släpper helhetsgreppet är att titta på 

de olika avgiftsalternativen samma avgift, högkostnadsskydd och 

abonnemang i mer avgränsade varianter.

• I våra beräkningar - brister i tillgänglig data ses framför allt i hjälpmedlet 

kopplat till användaren vilket ger svårigheter att bedöma olika 

avgiftsförändringar i förhållande till individen.

• Att bedöma nyttan med olika avgiftssystem - en direkt koppling till om 

systemet gynnar användandet av hjälpmedel eller inte.



Diskussion och slutsats
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• Jämställdhetsfrågan är komplex. Svaren hittar vi ofta utifrån våra 

grundideologier.

• Övriga insikter – värda att beakta



Vad händer nu och framåt?

• Slutrapport färdig

• Hjälpmedelsnämnden beslutade vidare hantering av uppdraget 11/3

• Förslag till beslut: att förvaltningen uppdras att fortsätta utreda de 

olika avgiftsalternativen i mer avgränsade varianter fram t o m juni 

(september) månad 

• Remissförfarande hösten 2021

• Avisering eventuella ändringar i budget senast 

30 mars 2022
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