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Redan år 2013 aktualiserade dåvarande FSO i Kalmar län (nuvarande Funktionsrätt Kalmar län),

med en skrivelse ställd till Primärkommunala nämnden de stora ekonomiska problem for
patienterna som blev en följd av dels överföreningen av ansvaret för hemsjukvården, dels
överföringen av ansvaret för en stor del av hjälpmedelsfcirsörjningen (KHS)till länets
kommuner. Problemet för målgruppen sammanfattades så:
- En omfattande mängd nya avgifter blev f<iljden ute i länets kommuner alltifrån avgift för
hemsjukvård, enstaka hemsjukvårdsbesök, utprovning och bedömning av hjälpmedel,
serviceavgifter för lån, reparation och hämtning av hjälpmedel till avgift för intygsskrivning m fl.
- Avgiftsuttagen företer stora skillnader mellan länets olika kommuner.

Konsekvenser för patienterna/målgruppen
Konsekvenserna blev och är att den berörda målgruppen åsamkades en väsentligt kostnadsökning.
Flera oberoende studier har visat att de ökade avgifterna inneburit att många har tvingats hoppa
över inbokade läkarbesök, ej kunnat hämta ut sin medicin, fått stå över nödvändig tandvård m m.

sammanhanget och för att få en helhetsbild må noteras att målgruppen och dess behov är av den
omfattningen att man även måste utnyttja den vård- och behandling, hjälpmedel, läkemedel och
I

sjukresor som erbjuds/förmedlas av Region Kalmar län och där flertalet slår i taket för gällande
högkostnadsskydd.

Sammantaget kan kostnaderna för en person i den kommunal och regionvården på årsbasis

i

nuläget se ut enligt nedan:
- Vård och behandling inom Region Kalmar län:

1.150 kronor (= högkostnadstak)

- Sjukresor, som administreras av Kalmar länstrafiken:

2.250 kronor (= höSkostnadstak)

- Läkemedel:

2.200 kronor (= höSkostnadstak)

- Kommunal hemsjukvård, hemsjukvårdsbesök,
besök av sjukgymnast, arbetsterapeut, hemtjänst:

24.000 kronor (ca 2.000 kr per/mån)

=denskmaxtaxan)
- Hjälpmedel inkl utprovning, serviceavgifter för lån,

reparation och hämtning av hjälpmedel:

2.000 kr (- en medelvärdesskattning)

Summa

3L.600 kronor

Till ovanstående årlig kostnad för den enskilde tillkommer kostnader för tandvård, ortopediska
hjälpmedel m fl av varierande storlek.
Det torde inte vara svårt att inse att dessa kostnader sammantaget för många blir oöverstigliga.

Ett uttryck fcir och/eller ex på svårigheter för målgruppen att mäkta med dessa kostnader är de
obetalda vårdavgifter som årligen uppstår i regionens hälso- och sjukvård och som rutinmässigt
efterskänks/avskrivs. Hur det på motsvarande sätt ser ut i länets kommuner med obetalda fakturor
är okänt.
Förslag

Under hänvisning till vad ovan anförts yrkar vi på att en total översyn såväl inom Region Kalmar län
som inom Länets kommuner i syfte:
- att så långt det är möjligt minimera avgiftsuttagen
- att så långt det är möjligt söka nå likhet i avgifts-uttagen mellan länets olika kommuner
- att tillskapa

ett högkostnadsskydd frir hjälpmedel inkl hjälpmedelsservice

och därmed minimera det hinder som avgifterna idag innebär för målgruppen för att tillgodogöra
sitt vård- och omsorgsbehov samt att uppfylla Hälso- och sjukvårdslagens skrivning om en vård på
lika villkor.
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