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SOU 2011:77. Hjälpmedel – ökad delaktighet och valfrihet.
Betänkande av utredningen om fritt val av hjälpmedel.
ALLMÄNNA SYNPUNKTER
Famna har av regeringen inbjudits att yttra sig över rubricerad utredning och
lämnar följande synpunkter och kommentarer:
Famna är positiva till förslaget gällande införande av fritt val av hjälpmedel
och vi anser i överensstämmelse med utredningsuppdraget, att de som inte kan
välja ska ges förutsättningar för ett så stort självbestämmande som möjligt. Vi
menar att fritt val och eget ägande av hjälpmedel fungerar bra för dem som kan
använda och tillämpa det föreslagna valfrihetssystemet. Vi saknar dock förslag
på hur fritt val skall bli tillgängligt för alla.
Valfrihetssystemet har provats i Stockholms stad, och hos Famnas
medlemsorganisationer finns erfarenhet av att information gällande systemets
existens och möjligheter till bra hjälpmedel inte nått ut till avsedda mottagare.
Däremot finns det goda erfarenheter hos dem som själva har kunskap och
förmåga att aktivt sökt rätt på information samt använt valfrihetssystemet för
sina hjälpmedelsbehov.
Att informationen om valfrihetssystemet och hur det kan tillämpas av den
enskilde når berörda är avgörande och en förutsättning för att kunna genomföra
förslaget. Famna vill trycka på angelägenheten av att förmedla information och
kunskap om systemets nya möjligheter på ett sådant sätt att det når även till
samtliga målgrupper.

Kapitel 7.3.5 Innovationsvänlig upphandling
Med innovationsvänliga upphandlingar och en ökad valmöjlighet kommer fler
företag in i konkurrensen, men också fler produkter. En kvalitetshöjning inom
befintlig ekonomisk ram bedömer vi inte vara möjligt. Ett skäl till det är att
leverantörerna/företagen troligen inte är intresserade av att öka kvalitén utan
ersättning för denna ökning. Det utgör en risk för att små grupper med
omfattande behov kommer att bli diskriminerade eftersom de hjälpmedel de
behöver blir inte viktiga för företagen att tillhandahålla. Famna ser att det finns
en risk för att konkurrens med kvalité utan specifik finansiering inte kommer
att leda till ökad kvalitet.
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Kapitel 7.8.3 Förskrivning av hjälpmedel och egenvård
Famna vill betona vikten av att den enskilde med omfattande
funktionsnedsättningar behöver stöd av en laglig företrädare, god man, för att
kunna var delaktig och ha möjlighet till valfrihet.
Kapitel 8.2.1 En lagstadgad skyldighet att låta den enskilde välja mellan
tillgängliga hjälpmedel
Famna poängterar vikten av att basutbudet motsvarar de hjälpbehövandes
behov. För den skull är kontinuerlig kompetensutveckling av
upphandlingsfunktionerna nödvändig.
Sidan 159: Särskilt yttrande av SKL
Famna instämmer i SKL:s yttrande och betonar att systemets genomförande
inte leder till ökad valfrihet för alla.
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