Swedish Medtechs remissvar rörande SOU 2011:77 ”Fritt val av
hjälpmedel ”
Swedish Medtech (tidigare Sjukvårdens leverantörsförening) är branschorganisationen
för de medicintekniska företagen och samlar leverantörer inom hjälpmedel, röntgen,
ortopediska implantat, stentar, pacemakers, förbrukningsartiklar, IT etc. till hälso- och
sjukvårdens försörjning av medicintekniska produkter och tjänster. Medlemsföretagen
står för ca 90 procent av den svenska hälso- och sjukvårdens försörjning av
medicintekniska produkter och tjänster.
Vi anser i grunden att ökad valfrihet och möjlighet att påverka sin egen vård är något
positivt för patienter och användare av hjälpmedel. Dock anser vi dessvärre att
utredningen inte gått till botten med frågan om fritt val. Detta baserar vi på följande
två grundläggande brister som vi anser att utredningen har.
1. Utredningen föreslår att beslutande om införande av Fritt Val skall ligga på
respektive landsting eller kommun. Redan idag är det stora skillnader mellan
såväl hjälpmedelssortiment som förskrivningsmönster mellan olika landsting
och kommuner. Genom att låta införande av Fritt Val vara frivilligt kommer
dessa olikheter att öka. Det anser vi vara en utveckling åt fel håll. Vi tror att
tydligare riktlinjer och förslag behövs för att skapa en mer jämlik hantering av
hjälpmedel över landet.
2. Utredningen innehåller enbart möjliga förslag på hur Fritt Val system kan
utformas. Här saknar vi ett huvudförslag där utredaren föreslår vilket upplägg
som är bäst att använda. Vi anser även att förslagen som anges är för vagt
formulerade. Exempelvis går man inte till botten med hur eftermarknaden i
form av service, reparationer och rekonditioneringar av hjälpmedel skall
hanteras i ett valfrihetssystem.

Sammanfattningsvis anser vi att det behövs fortsatt utredning/-ar där man tar Fritt val
till en tydligare och mer konkret nivå. Det är vår uppfattning att alla personer med
funktionsnedsättning skall kunna påverka sitt val av hjälpmedel i större utsträckning
än vad som är möjligt nu. Då krävs det dock utredningar som ger vårdgivarna tydligare
ramar och som stimulerar en mer jämlik hjälpmedelsförskrivning.
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