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Notat vedr. fælles organisering af hjælpemiddelområdet
SF har stillet forslag om, at Aarhus Kommune og Region Midtjylland
etablerer en fælles organisering af hjælpemiddelområdet, der baserer
sig på at pulje nuværende budgetter under fælles ledelse.
Myndigheds- og finansieringsansvaret på området for hjælpemidler
og behandlingsredskaber er placeret i både region og kommune,
således at hospitalet udlåner behandlingsredskaber, mens det
påhviler kommunerne at udlevere hjælpemidler og
træningsredskaber.
Region Midtjylland og kommunerne i regionen nedsatte i 2007
Arbejdsgruppen til løbende ajourføring af fælles afklaringskatalog om
hjælpemidler og behandlingsredskaber, som er et samarbejdsforum
mellem kommuner og region, der har til formål at opretholde og
udbygge samarbejdet på området for hjælpemidler og
behandlingsredskaber.
Regionsrådet behandlede på sit møde den 26. april 2017 en sag om
tværsektoriel analyse på hjælpemiddelområdet i Vestklyngen.
Analysen, som er gennemført af Konsulenthuset Horslund, fokuserede
på henholdsvis
a) indkøb og depotdrift med det formål at undersøge mere
dybdegående, om der er økonomiske og borgerrettede
gevinster ved tværsektorielt indkøb og tværsektoriel depotdrift
samt
b) bevilling af hjælpemidler med fokus på at optimere flowet i
forhold til borgeren samt mere smidige og mindre
ressourcekrævende arbejdsgange for medarbejderne.
Analysen konkluderede, at der ikke på det foreliggende grundlag på
området for genbrugshjælpemidler kan påvises økonomiske gevinster
i form af lavere indkøbspriser ved at indgå i et indkøbsfællesskab
mellem regionen og de seks kommuner. Det skyldes blandt andet, at
aktørerne i forvejen indgår i andre større indkøbsfællesskaber, og at
flere af aktørerne er bundet af flerårige kontrakter med leverandører.
Analysen konkluderer samtidig, at der kan være et potentiale i fælles
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tværsektorielt depotdrift, men at der er en række usikkerheder i
analysegrundlaget, som også har medvirket til, at det ikke har været
muligt at udarbejde et endegyldigt koncept for et tværgående
samarbejde.
Der er endvidere gennemført to prøvehandlinger med henblik på at
optimere samarbejdet om udlevering af hjælpemidler. Det anbefales
særligt at tage erfaringerne med en styrket kommunikation mellem
hospital og kommune med i det videre samarbejde. Rapporten
konkluderer endvidere, at 'afklaringskataloget for hjælpemidler og
behandlingsredskaber', som er udarbejdet i regi af Sundhedsaftalen
samt elektroniske plejeforløbsplaner og genoptræningsplaner har
reduceret en række snitfladeproblematikker. Det kan hertil oplyses,
at afklaringskataloget er videreudviklet, så det er muligt elektronisk
at søge på specifikke hjælpemidler og dermed give terapeuterne et
hurtigere overblik over, hvilken myndighed der skal udlevere
hjælpemidlet.
Analysens resultater har været drøftet på administrativt niveau med
kommunerne, og der er enighed om, at det på det nuværende
grundlag ikke kan anbefales at gøre yderligere i forhold til fælles
indkøb og depotdrift. Der arbejdes videre med de positive erfaringer
fra prøvehandlingerne i forhold til at forbedre kommunikationen og
dialogen om udlevering af hjælpemidler/behandlingsredskaber.
Regionsrådet besluttede på baggrund af ovenstående, at der ikke
skulle arbejdes videre med tværsektorielt depotdrift og indkøb på
området for genbrugshjælpemidler.
På nationalt niveau er der efterfølgende blevet udgivet en rapport fra
Udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.
Udvalget anbefaler følgende i sin rapport fra juni 2017:
Håndtering af hjælpemidler og behandlingsredskaber skal forbedres.
Det betyder blandt andet konkret, at
 Reglerne om hjælpemidler og behandlingsredskaber opdateres
og tydeliggøres. Dette vil indebære, at det eksisterende
afgrænsningscirkulære på området erstattes af en ny
vejledning, der beskriver kommuner og regioners forpligtelser
i forhold til at levere behandlingsredskaber og hjælpemidler
efter sundhedsloven samt håndteringen af snitflader til andre
områder, herunder hjælpemidler efter serviceloven.


Der etableres en fælles samarbejdsstruktur for hjælpemidler
og behandlingsredskaber på nationalt niveau, som kan
fungere som et hurtigt afklarende organ i tilfælde af
uklarheder mellem myndigheder om bevillingsansvaret for
hjælpemidler og behandlingsredskaber. Den nationale
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samarbejdsstruktur kan desuden medvirke til generel
videndeling på området og vurdering af nye produkter.


Der igangsættes yderligere undersøgelser med henblik på at
tilvejebringe en mere hensigtsmæssig – og mindre opdelt –
organisering af området, fx via analyser af muligheden for
standardisering, fælles indkøb og distribution mellem regioner
og kommuner samt afgrænsede forsøg med fælles
organiseringer med henblik på at indhente yderligere
erfaringer.
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