Remissvar SOU 20011:77 Hjälpmedel – ökad delaktighet och valfrihet
Utredningens uppdrag är att ge förslag på olika lösningar för att införa fritt val av
hjälpmedel. I uppdraget ingår också att säkerställa/ge förutsättningar för
självbestämmande för de personer som inte själva kan välja.
Demensförbundet ställer sig positiv till en ökad delaktighet och valfrihet inom
hjälpmedelsförsörjningen.
Demensförbundet har fokuserat på de delar i utredningen som säkerställer/ger
förutsättningar för personer med kognitiva nedsättningar orsakade av
demenssjukdom och deras möjlighet att få tillgång till hjälpmedel.
Demensförbundet anser att
Kraftigt förbättrad utbildning/kompetens hos förskrivare.
För att personer med demenssjukdom skall få tillgång till hjälpmedel och råd och stöd
i vardagen krävs förbättrad utbildning för förskrivare.
Hjälpmedelsinstitutet genomför nationella kartläggningar av hjälpmedelsförsörjningen
för personer med kognitiva funktionshinder. (2010) I dessa rapporter framgår det
tydligt att personer med demenssjukdom inte får de kognitiva hjälpmedel som de
behöver. Den vanligaste orsaken är brist på kompetens hos
förskrivare/arbetsterapeuter.
Tillgänglig till kunskap och information om hjälpmedel. ( Sid 127, 7.5.2 )
Utredningen lyfter fram vikten av bättre information om vilka hjälpmedel som finns att
tillgå i samhället.
Demensförbundet välkomnar en utveckling mot mer öppenhet kring hjälpmedel och
att exempelvis 1177.se blir en naturlig portal att besöka för att få information.
Konsumentprodukter som hjälpmedel? (Sid 130, 7.6.1)
Utredning föreslår att Hjälpmedelsinstitutet får i uppdrag att kartlägga
konsumentprodukter som används som hjälpmedel och hur en utveckling av detta
område kan ske.
Demensförbundet vill poängtera att utredningen tar hänsyn de svårigheter som
uppstår för personer med demenssjukdom då konsumentprodukter tillhandahålls
som hjälpmedel. Produkter i den öppna handeln förändras väldigt snabbt. Den öppna
marknaden styrs av försäljningssiffror. En bra produkt för en person med
demenssjukdom kan snabbt försvinna från marknaden.
Demensförbundet anser därför att det finns starka skäl att säkerställa kognitiva
hjälpmedel för personer med demenssjukdom.
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Hjälpmedelsanvändarnas intresse och synpunkter. sid 45 /
Demensförbundet anser att det är av stor vikt att det vid förskrivning/diskussion kring
olika hjälpmedel finns tillgång till produkterna så att praktisk visning och anpassning
kan ske. På detta sätt kan både den som är sjuk och anhörig bli delaktig i
förskrivningen. Visningslokaler eller mobila visningsmöjligheter av produkter är
viktigt.
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