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hjälpmedel – till vilket
pris? Om ditt barn blir sjukt,
vad gör du då? Självklart
kontaktar du sjukvården, och
får oftast direkt den hjälp som
behövs: behandling, medicin
eller kanske till och med en
operation. Proffsen rycker
ut och undersöker och gör sitt yttersta, och oftast
väldigt snabbt. Som förälder behöver du varken vara
sjuksköterska eller läkare, du behöver inte säga till
vad som ska göras, det görs av kompetenta personer
för barnets bästa. Kompetenta professionella gör sitt
jobb och ser till att barnet blir friskt.
Men, säg nu att ditt barn har en funktionsnedsättning
och behöver ett hjälpmedel, vad gör du då? Du får
oftast leta efter hjälpmedlet själv, du får själv ta reda
på vilka hjälpmedel som finns, vad som passar för
ditt barn och sedan ansöka om att få det. Och sedan
kan det ta tid, mycket lång tid till och med. Ibland
så händer det att när hjälpmedlet väl kommer, har
barnet redan vuxit ur det! Tänk om det växande
barnets behov av hjälpmedel behandlades på samma
sätt som när ett barn blir sjukt – tänk vad bra det
skulle fungera då. Egentligen är det ju självklart att
det borde fungera så.
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Jag betvivlar inte att kompetensen hos förskrivarna
finns där, men varför används den inte på ett bättre
sätt? Med den kunskap som otvivelaktigt finns hos
hjälpmedelsproffsen, varför kan inte en uppföljning
av det växande barnet ske en gång i halvåret eller en
gång om året? Då skulle man kunna få veta mer om
vad som beräknas behövas och kunna få det beställt i
tid. Trögheten i att få ut ett behövt hjälpmedel hör vi
ofta om från RBUs medlemmar. Många gånger har
jag känt en förtvivlan när sonen inte fått bra hjälpme-

del. Tänk om jag hade haft kontinuerlig och proffsig
hjälp, så mycket bättre det hade varit.
För det finns ju en sådan mängd hjälpmedel att ta till!
Jag vet, och många RBU-föräldrar med mig, vilka
fantastiska hjälpmedel som visas upp på mässor.
Smarta och snygga lösningar. Man söker, letar och
kanske hittar något som kan vara bra. Men att sedan
få dem förskrivna, det är i många fall helt omöjligt.
Det måste vara ekonomiska skäl som ligger bakom
detta, hemska tanke.
Återigen visar det sig i hanteringen och i attityderna
att våra barn betraktas som en särskild sorts människor. Men barn med funktionsnedsättningar vill
leka och vara med precis som andra barn. Vart har
barnkonventionens intentioner om barnets bästa
tagit vägen när det gäller hjälpmedel? Hjälpmedelssituationen är helt oacceptabel för många av våra
barn och ungdomar. Därför har vi tagit fram denna
rapport. Ta del av den, och var med och bidra till
förändring och förbättring;
•
•
•
•

Behovet av hjälpmedel ska styra!
Inrätta kompetenscenter kring barnhjälpmedel!
Hjälpmedel ska inte innebära någon merkostnad!
Alla bör ha tillgång till hjälpmedel för en aktiv
fritid!

Agnetha Vikenger
Förbundsordförande, RBU
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1. Behov av hjälpmedel ska styra
Idag finns stora skillnader över landet, det inte är
rimligt. RBU menar att all hjälpmedelsförskrivning alltid måste utgå från den enskildes behov
och inte begränsas av var man är bosatt eller av
lokala begränsningar i utbudet.
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Medan hjälpmedelskvarnarna maler…

” Man kan tycka att det är ett
lite märkligt förfarande att
det är vi, och inte de som är
professionella som ska stå
för kunskapen”
Sofia, mamma till Alexandra

Alexandra föddes med ryggmärgsbråck.
Till hennes viktigaste behov hör ortoser,
helbenskenor som är nödvändiga för att hon
ska kunna gå kortare sträckor och en rullstol. Hon har precis fyllt tolv år. Mitt i en period då hon växer så det knakar och allting
snabbt blir för smått och behöver bytas ut.
Såväl kläder som de hjälpmedel hon behöver för att klara av sin vardag. Väntetiden på
hjälpmedel, som är viktiga för att hon ska
kunna leva det liv som hon själv önskar, kan
ibland kännas onödigt lång.

A

lexandras mamma Sofia har funderat en
del på varför det ska ta så lång tid med
allting rörande hjälpmedelsanskaffning.
Och vad man skulle kunna göra åt det.
– Jag har ju vid det här laget lärt mig systemet.
Jag ser strukturen och jag tror jag ser hur den kan
förändras. Jag vet hur man talar med de tjänstemän vi är beroende av. Men hur går det med dem
som av olika anledningar har svårare att uttrycka
behov och bevaka sina barns intressen, som ska
försöka få den hjälp deras barn behöver?
Sofia berättar om processen, den mödosamma
sträckan mellan start och mål. Hon noterar fallgro-

par och omvägar. Om godtycklighet, tidsbrist och
en portion envishet, tålamod och inte minst den
tur som behövs om man ska ta sig fram genom
den funktionsnedsattes tillvaro.
Nej, hon talar inte om ovilja. Det hon sätter
fingret på är att expertkunskapen kring olika sorters hjälpmedel ironiskt nog förväntas finnas hos
den behövande. Det är inte förskrivaren som vet
vad marknaden har att erbjuda. Det är inte förskrivaren som föreslår en mötestid för att kontrollera
hur mycket det växande barnet har skjutit i höjden
och när det är dags att byta storlek på exempelvis
en rullstol. Det är inte förskrivaren som tittar på
befintlig utrustning och sedan kommer med förslag om utbyte. Initiativet ligger oavkortat hos den
behövande.
– Man kan tycka att det är ett lite märkligt
förfarande att det är vi, och inte de som är professionella som ska stå för kunskapen. De är ju experterna. Vi är anhöriga eller behövande. Vi ska ju
kunna fråga dem om hur våra behov ska tillgodoses. Men i stället är det alltid jag som måste söka
information.
Sofia upplever dock inte dem hon möter som
omöjliga att ha att göra med. Tvärtom. När hon
väl har uttryckt sitt önskemål så hamnar det ofta
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i god jord. Det hon hakar upp sig på är att hon
själv måste veta vad hon vill ha och varför hon
vill ha det. Hon föreslår en systemändring. Rent
praktiskt så vill hon korta beslutsvägarna. Om det
nu är föräldern som har till ansvar att förstå när
barnet kommer att växa ur sin rullstol och i god tid
behöver förbereda för byte, så vore det ju mycket
enklare om hon slapp gå omvägen runt föreskrivaren och direkt kunde ta kontakt med rullstolstillverkaren. Så att det inte blir som i Alexandras fall,
en väntetid på flera månader.
– Vi enades tillsammans om att den var för liten
vid ett besök hos arbetsterapeuten. Men sen måste
jag ändå ringa och ligga på flera gånger för att vi
skulle få en ny.
Sofia berättar om en leverans av något som kan
liknas vid livsnödvändiga ben till en människa,
där hon behövde ringa flera gånger för att ta upp
behovet av en utprovning, för att till slut få en tid
till utprovning, sedan genomleva en väntetid för
leverans i fyra veckor och som kronan på verket,
en utebliven leverans som bara försvann någonstans på vägen. Sofia eftersökte den per telefon,
utan resultat. Till slut fick hon kontakt med en
anställd på rullstolsföretaget som började spåra
rullstolen. Det visade sig att det saknades en del
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på den, därav förseningen.
– Men hade inte jag börjat efterlysa den, då vet
jag inte när den skulle ha kommit fram. När jag
har klagat på väntetiderna som medför så stora
vardagsproblem för oss så svarar föreskrivaren
att de har så många barn att ta hänsyn till. Jag kan
förstå det. Det är inte föreskrivarens fel. Det är
organisationen omkring jag undrar över. Kanske
att deras arbete nu alltmer handlar om att dokumentera istället för att träffa patienterna.
Den extra väntetiden medförde att Alexandra
till slut inte kunde lämna hemmet. Hon fick inte
längre plats i sin stol eftersom de nya skenorna
som var så mycket större än de gamla skavde, för
att de låg mot hjulen och det gjorde ont att sitta i
den. Hennes kläder blev förstörda när de skavde
mot hjulen. Och när hon väl fått sin nya rullstol,
då hade hon förstås växt ur åkpåsen. En enkel sak
för proffset att förutse. Men för Sofia kom det lite
som en överraskning.
En annan försinkande omständighet som hon
har noterat i stockholmsområdet där hon bort är
att alla barn med ryggmärgsbråck går på olika
habiliteringsställen runt om i kommunen. De kan
alltså inte på ett enkelt sätt dra nytta av varandras
kunskap. Helt onödigt anser Sofia, som ser hjulet

uppfinnas gång på gång, och därmed sluka ännu
mer tid.
– Om alla samlades under ett tak skulle man
också samla på gjorda erfarenheter och med det
vinna tid.
Men framförallt känner hon att boka tid hos
hjälpmedelsföretagen skulle bli så enkelt, om hon
bara fick göra det själv. Att till exempel ringa till
Panthera som producerar rullstolar. Om hon själv
fick möjligheten att planera sin resa dit skulle hon
också kunna styra upp läkarbesöken och hjälpmedelsutprovningar så att de i minsta möjliga mån
störde Alexandras skolgång, fritidsaktiviteter och
hennes eget arbete.
– Och tänk om man kunde boka tid på nätet.
Vilken överblick och kontroll över sin tillvaro
man skulle kunna få.
Sofia efterlyser också att få hemskickade kallelser, inplanerade träffar med arbetsterapeuten,
gärna med strukturerad framförhållning. Små
förändringar i rutiner som skulle göra det lättare
för föräldrarna att överblicka sin tid.
– Det är ju inte heller alla barn som har två
föräldrar. Vi är ju några som är ensamstående med
våra funktionsnedsatta barn också. Och jag vågar
nog säga att vi har ännu mindre tid att spela på.

Då är det guld värt att i god tid kunna planera sina
telefonsamtal, beställningar, medicininköp och så
vidare.
Vi kommer in på den hitintills outtalade
misstanken. Handlar allt om ekonomi och tungt
budgetansvar? Är det billigare att inte berätta om
vad som finns? Kan lång väntetid innebära kostnadsvinst? Lever vi numera i ett samhälle där vi
har allt mindre tid och tar allt mindre ansvar?
– Jag efterlyser dialogen kring detta. Det är faktiskt barn vi talar om. De ska inte behöva tvingas
stanna inomhus för att de vuxit ur sin rullstol.
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Barn kan inte vänta. Förskrivningsprocessen måste effektiviseras!
RBU:s medlemsundersökning bekräftar Sofia och Alexandras bild av att processen kring hjälpmedelsförskrivning måste kunna effektiviseras. Var tredje (30,3%) som svarat på enkäten är inte
nöjd med hur förskrivningsprocessen fungerar.

Behov ska styra
Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den
uppfyller kraven på en god vård. När det finns
flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad
erfarenhet ska landstinget ge patienten möjlighet att välja det alternativ som han eller hon
föredrar.

Hälso- och sjukvårdslagen är en målinriktad
ramlag som ger landsting och kommuner stor
frihet att utforma insatserna efter regionala och
lokala behov. Men för den enskilde är det orimligt
att systemet leder till så stora skillnader i hjälpmedelsutbudet beroende på var man bor.

30,3 % är inte nöjda
med förskrivningsprocessen

M

en lagen omfattar enligt förarbetena
dock inte möjligheten för patienten att
välja hjälpmedel. Landstinget ska ge
patienten den valda behandlingen om det med
hänsyn till den aktuella sjukdomen eller skadan
och till kostnaderna för behandlingen framstår
som befogat.
Landsting och kommun kan träffa överenskommelse om att kommunen ska ha ansvar för
hjälpmedel åt personer med funktionsnedsättning.
Detta innebär att ansvaret för att tillhandahålla
hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning
varierar över landet och även inom landstingen
och kommunerna. Likartade behov kan därför ge
olika utfall när det gäller rätten till hjälpmedel
beroende på att utbudet skiljer sig. Och ett hjälpmedel som i ett landsting är kostnadsfritt kan av
samma skäl kosta tusentals kronor i ett annat.

Att handläggningstiden är för långdragen är en vanlig kommentar i RBU:s undersökning.
Ärenden glöms bort, hjälpmedlet inte är komplett utprovning och som förälder tvingas man ofta
tjata och påminna för att barnet ska få sitt hjälpmedel. Förskrivningsprovcessen måste bli mer
effektiv!

att behov av hjälpmedel
ska styra!

”Det tar alltid lång tid, minst en och en halv månad. Som
längst fick vårt barn vänta nio månader på ett par elektroniska
drivhjul till rullstolen och då var det inte de hjul vi hade önskat.
Att få ny duschstol tog fem månader”

2. Inrätta regionala eller
nationella kompetenscenter
med särskild kunskap om
barns hjälpmedel
Barn är inte vuxna i miniatyr. Hjälpmedel för barn
kräver särskild kompetens både vad gäller barns
utveckling, och hur hjälpmedel bäst kan anpassas till barnets individuella behov och fungera i
barnets vardag. Därför vill RBU att det ska finnas
regionala eller nationella kompetenscenter där
expertkunskap kring avancerade hjälpmedel och
barns hjälpmedelsbehov samlas.
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Spetskompetens ger rätt datorhjälpmedel
Närmare hälften av de som kommer till
DAHJM, Region Skånes specialenhet inom
området datorbaserade hjälpmedel, är under
tjugo år. Här möter de något som närmar
sig högteknologi. Att exempelvis kunna tala
med ögonen öppnar för nya dialoger för den
som tidigare haft svårt att utrycka sig.

F

ör att kunna använda ett datorbaserat
hjälpmedel behöver man förmåga och
vilja att använda sig av datorns funktioner.
Men nätverket runt omkring spelar i många fall en
ännu större roll.
– De som finns nära brukaren har inte alltid
en grundläggande datorvana utan de kan behöva
handledning och utbildning, säger Andreas Brodin, IT-pedagog.
Det är också viktigt att ha realistiska förväntningar på hjälpmedlet och inte tro att allt blir löst
med en dator utan den är oftast ett komplement till
annan alternativ kommunikation.
Anders berättar om glädjen när ett barn säger
emot sin lärare eller svär högt för första gången i
sitt liv. Saker som andra barn gör hela tiden, men
som de här barnen inte har kunnat göra.
Det är viktigt att inte har för höga krav på bar-

nen utan att ta ett steg i taget.
– Det finns ofta stora förväntningar att en dator
ska vara till stor nytta för barnet, men att lära ett
nytt sätt att kommunicera, är en process som tar
tid. En del barn knäcker koden snabbt, medan
andra behöver stöd, hjälp och träning. Det gäller
att alla har tålamod, säger Theresa Kjellström,
arbetsterapeut.
Enhetschef Yvonne Sommerfeldt anser att styrkan hos DAHJM är att de är specialiserade inom
området och har möjlighet att generellt sett hålla
sig uppdaterade på hur den nya tekniken kan göras
tillgänglig för brukarna.
– Vi arbetar i tvärprofessionella team där var
och en av oss är specialist inom sitt område.
En av vinsterna är att det finns en möjlighet
att anpassa själva hjälpmedlet till det som brukaren verkligen behöver. Hjälpmedlet ska kunna
växa och förändras med brukarens utveckling
och behov.

personer
enter vänder sig till
DAHJ M Dataresursc
kada.
rörelse- och/eller tals
med synnedsättning,
opeder,
arbetsterapeuter, log
Arbetslaget består av
IT-pedagoger
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Kompetens, omvärldsbevakning och framförhållning

Hjälpmedel för barn kräver särskild kompetens
RBU vill att det ska finnas regionala eller
nationella kompetenscenter där expertkunskap kring avancerade hjälpmedel och
individuella hjälpmedelsbehov samlas. RBU
vill se särskilda kompetenssatsningar när
det gäller barns behov av hjälpmedel.

A

tt tillgodose barns krav på hjälpmedel är
en utmaning. Samtidigt som de ska ge
barnet den frihet som ett barn behöver
för att utvecklas, ställs höga krav på funktionalitet, hållbarhet, design och teknologi. Ur barns
perspektiv. Detta ser RBU kräver alldeles särskild
kompetens. Både vad gäller barns motoriska,
sociala och kognitiva utveckling men också vad
gäller modern teknologi och utvecklingen inom
barn- och ungdomskultur.
Barn ska ha rätt att få vara barn, med hjälpmedel utvecklade för barn.
RBU:s undersökning visar att föräldrar upplever att det saknas spetskompetens och att habilitering och hjälpmedelscentral inte håller sig à jour
med utvecklingen. En fjärdedel av de som svarade
på enkäten anser att hjälpmedelscentralens personal saknar rätt kompetens för att förstå barnets
behov.

Föräldrar får för det mesta information om hjälpmedel via sin habilitering. Nästan hälften (46,6%)
uppger att detta är det vanligaste sättet att skaffa
sig information om vilka hjälpmedel som finns
och som kan vara aktuella för barnet. Det är också
mycket vanligt att man skaffar sig information
genom andra föräldrar (23%) och genom att söka
på internet (16,4%). Och de föräldrar som åker
på hjälpmedelsmässor för att se vad som finns på
marknaden blir ofta frustrerade.

”Jag upplever deras
förslag som omoderna
och urvalet onödigt begränsat med tanke på
hur många bra hjälpmedel som kommer in
på marknaden”.

”Valmöjligheterna är små, vilket innebär att upphandlade alternativ styr vilka hjälpmedel som barnen får istället för barnens
behov och utvecklingsförmåga”

”Varför finns det inte hjälpmedel som är anpassade till barnen i
utformning/utseende dvs färg och form? Vi har alltid tyckt att de
varit ganska fula. Om man är tvingad att leva med ett hjälpmedel
varje dag kan det vara utformat på ett lite tuffare sätt”
”Vi önskar rollatorer anpassade till ungdomar och deras
liv, tex lättare och snygg/tuff
för stadens miljö och fräck
och robust för skog och mark”

att det ska inrättas
kompetenscenter kring
barnhjälpmedel!

”Det finns så fina produkter på hjälpmedelsmässor, men jag har
aldrig orkat kräva att få dem. Jag vet inte hur man gör, och vart
man ska vända sig”.

3. Hjälpmedel ska inte
innebära någon merkostnad
RBU anser att principen om inga merkostnader på
grund av funktionsnedsättning måste få fullt genomslag på hjälpmedelsområdet. Det betyder att
hjälpmedel som personer med funktionsnedsättning behöver för att kunna leva som andra ska erbjudas till en kostnad som motsvarar vad en person utan funktionsnedsättning skulle ha betalat.

2 3 – I N G A M E R K OST N A D E R , Å r s rapp o r t R B U 2 0 1 3

Det är dyrt att ha en funktionsnedsättning
Olivia är nio år och bor utanför Uppsala med
mamma och pappa. Hon har en dyskinetisk cp-skada. Hon har dessutom epilepsi,
synskada och hörselnedsättning. Däremot
är det inte några problem med humör eller
energi.

V

” Innan vi skaffade cykeln och
pulkan var Olivia inte så jätte-		
pigg på att vara ute men nu är
hon utomhus så fort tillfället ges”
Stephanie, mamma till Olivia

i träffas i klassrummet. Olivia står i sitt
ståskal och räknar matematik på en dator.
Hon vill inte sluta när fröken säger att
det är rast. Och när skoldagen är slut vill hon inte
gå hem. Hennes mamma Stephanie bekräftar att
Olivia trivs med livet och sin skola.
– Lite kan det nog bero på att hon är enda tjejen i
klassen. Hon gillar killar.
När vi möts är det gnistrande vinter och
mamma lockar med pulka och snölek.
Att åka pulka. En billig livsnjutning kan man
tycka, men då för en ”vanlig” pulka. Olivias pulka
kostade 2 500 kronor. På sommaren älskar hon att
bada och kan ligga i vattnet i timmar. När Olivia
ska bada i bassäng behöver hon en nackstödskrage
för att kunna hålla huvudet ovanför ytan. Den
kostar ungefär 1 700 och håller en säsong.
Vidare älskar Olivia långa cykelturer. När
cykeln svischar nerför en lång backe, tjuter hon

av skratt. Cykeln kostade 15 000 kronor. Den är
köpt begagnad i Jönköping. En ny hade inklusive
hjälpmotor kostat ungefär 70 000 kronor.
Olivias olika aktiviteter har en härlig inverkan
på välbefinnandet. Hennes mamma berättar om
hur hon njuter av lekar i vatten, hon tar sig fram
obehindrat och rör på hela kroppen utan att behöva vara fastspänd. En ökad rörlighet som måste
innebära en fantastisk känsla för en som är så pass
beroende av hjälpmedel som Olivia är.
– Indirekt blir det träning för henne. Vi tränar
benen och armarna när vi badar.
När det gäller cykelturerna och pulkåkningen
handlar det om att få tillfälle till frisk luft.
– Innan vi skaffade cykeln och pulkan var Olivia
inte så jättepigg på att vara ute men nu är hon utomhus så fort tillfället ges. Och då skrattar hon nästan
hela tiden. Skratt är jättebra för hennes andning.
En annan favoritsyssla är att gunga. En specialanpassad sits till gungan gick loss på ytterligare
2 500. Ridningen kostar närmare en tusenlapp mer
än för friska barn per termin.
– Det är verkligen dyrt att vara funktionshindrad med alla dessa bäckar små, suckar Olivias
mamma.
Eftersom inte landstinget ger ekonomiskt

2 4 – I N G A M E R K OST N A D E R , Å r s rapp o r t R B U 2 0 1 3

bidrag för fritidsaktiviteter får de själva helt stå för
kostnaderna av hjälpmedlen, som sällan finns att
hitta i begagnade i Uppsala. Det betyder att de inte
kan prova ut dem innan köpet. Inköpen har därför
varit förenade med en hel del chanstagningar.
– Rena grisen i säcken, skulle man kunna säga.
Stephanie berättar att de avstått ifrån egen semester för att kunna skaffa fritidshjälpmedel åt Olivia.
Det var egentligen inte en svår prioritering att
göra. De vet att det inte finns så många saker som
Olivia kan klara av med sina grava funktionsnedsättningar. Men hon har livsaptit och hennes
föräldrar strävar hårt för att hitta sysslor som hon
kan utföra själv.
– I vårt landsting förskrivs inte cyklar, om du
inte kan trampa själv. Olivia kan inte trampa själv
och inte heller styra, därför får vi ingen cykel. De
förskriver heller inte gungor, pulkor eller sandlådestolar.
Olivias föräldrar tänker på det där med att alla
barn ska ha samma möjligheter till ett bra liv.
Även de med funktionsnedsättning. De jämför
ibland hennes förutsättningar med den lika gamla
kusinen som inte har någon funktionsnedsättning.
Det är då de kan bli upprörda när de hör Försäkringskassans argument om vad som ingår i ”Nor-
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malt föräldraansvar”. Kusinen åt exempelvis själv
när han var två år. Olivia sondmatas sedan födsel.
Eftersom Olivia har epilepsi kan hon inte lämnas
utan tillsyn.

”Det tog nio år att hitta ett fungerande nackstöd till Olivia”
– Självklart kan alla inte få allt. Allt kostar
pengar. Men det är svårt att få ett negativt besked när behovet verkligen finns. Allting tar ju
dessutom en lång tid. Det tog nio år att hitta ett
fungerande nackstöd till Olivia till exempel.
Problemet med just fritidshjälpmedel är att de
hamnar mellan två stolar. Försäkringskassan anser
att landstinget ska står för fritidsomkostnader och
landstinget bollar tillbaka. Som andra föräldrar till
barn med funktionsnedsättning har de märkt att
det nästan tar lika mycket tid som ett heltidsarbete
att hålla sig uppdaterad om sina möjligheter och
rättigheter.
– Därför blir jag så irriterad över att man är beroende av att bo inom ”rätt” landsting, att man har
så olika förutsättningar att träna upp sin kropp om
man behöver det, säger Stephanie.

	Olivia		
				
				

Barn utan
funktionsnedsättning

Pulka		 2 500		 180
Nackstöd
bad/flytkrage		 1 700		 299
Cykel (beg)		 15 000		 1 500
Gunga		 2 500		 359
		

21 700 		

2 338

Nästan 70% av de som svarat på RBU:s medlemsenkät
har någon gång bekostat hjälpmedel med egna medel.
Anledningen är att de inte får sitt barns hjälpmedelsbehov tillgodosett av landstinget.
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Många bekostar hjälpmedel själva
Nästan 70% av de som svarat på RBU:s medlemsenkät har någon gång bekostat hjälpmedel
med egna medel. Anledningen är att de inte får sitt barns hjälpmedelsbehov tillgodosett av
landstinget.

Inga merkostnader
I Sverige får landstinget eller kommunen
besluta om vårdavgifter. Det finns ett tak
för hur mycket den enskilde behöver betala
för bl.a. läkarbesök men det omfattar inte
avgifter för hjälpmedel. En särskild utredare
har nyligen sett över avgifterna inom hälsooch sjukvård, äldre- och handikappomsorg
m.m. Uppdraget redovisades i betänkandet
”Framtidens högkostnadsskydd i vården”
(SOU 2012:2).

I

dag finns inget nationellt högkostnadsskydd
för tekniska hjälpmedel. Införande och
utformning av eventuella högkostnadsskydd
är en fråga som bestäms av landstingen. Varje
landsting och kommun beslutar själv om vilka
produkter som ska betraktas som hjälpmedel, och
vilka avgifter som ska tas ut. Även om storleken
varierar så förekommer avgifter för hjälpmedel i
samtliga landsting och inom alla hjälpmedelsområden. Avgiftsnivåer och typ av avgifter skiljer sig
mellan olika former av hjälpmedelsverksamhet,
exempelvis hjälpmedelscentraler, hörcentraler,
syncentraler och ortopedtekniska avdelningar.
Eftersom avgifterna varierar både inom och mellan landsting är det svårt att få en samlad bild av

det nuvarande systemet.
Avgifterna som tas ut är av olika slag. Det
handlar bland annat om besöks-, egen-, service- och utprovningsavgifter, hyra, avgifter för
förbrukningsmaterial samt årsavgifter. Egenavgifter tas ofta ut som del av hjälpmedlets faktiska
kostnad, vilket innebär att nivån på egenavgifterna
varierar och kan ändras över tiden. Fyra landsting
(Stockholm, Uppsala, Västernorrland och Värmland) erbjuder i dag olika nivåer av högkostnadsskydd för tekniska hjälpmedel.
Besöksavgifter eller utprovningsavgifter, som
vissa landsting tar ut i samband med att hjälpmedel förskrivs, omfattas normalt av högkostnadsskyddet för den öppna hälso- och sjukvården.

”För permobilen måsta man betala försäkring själv, liksom för
kommunikationsdatorn. Och rullstolen som gick sönder under en
flygresa fick vi lösa ut med vår egen försäkring och det blev dyrt”

Det förekommer också att familjer betalar också försäkring för hjälpmedel som de inte själva
äger, hjälpmedel som landstinget förskrivit. Nästan var fjärde (23,7%) har betalat försäkring för
förskrivna hjälpmedel.

att hjälpmedel inte ska innebära någon merkostnad!

4. Alla bör ha tillgång till
hjälpmedel för en aktiv fritid
RBU anser att barn med funktionsnedsättningar
ska kunna vara aktiva precis som andra barn.
Därför måste de ges rätt till fritidshjälpmedel till
en kostnad som är jämförlig med vad andra barn
får betala för motsvarande fritidsaktiviteter. RBU
anser att fritidsanläggningar (såsom t ex idrotthallar och friluftsanläggningar), ska erbjuda inte bara
tillgänglighet utan även delaktighet, dvs anpassad
utrustning på plats att hyra eller låna.
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Med kärlek till hästar
Jonas Johansens mamma Tina älskar hästar.
Det gör Jonas också. Han fick sin första häst
när han var arton månader. Det var en shetlandsponny som han fortfarande älskar högt.
Idag är han sju år och sitter i bilen på väg till
stallet.

P

å Forsgård väntar sjukgymnasten och ridterapeuten Ulrika Stengard-Olsson. Hon
har tolv islandshästar och bor ute i den
skånska landsbygden ett par mil från Jonas familj.
Jonas är upprymd. Tina är också glad. Hon vet hur
väl en tur på hästryggen gör honom.
Det Jonas får av Ulrika är sjukgymnastisk
behandling på hästryggen. Jonas är så motiverad
när han kommer, så glad när han är där och så
nöjd efter att ha ridit. Tina packar ur bilen. Förutom rullstol och Jonas ingår en hel del utrustning
i bagaget. En ridhjälm, ett par slitstarka ridbyxor,
en ridgjord med hårda handtag för cirka 800 kr.
Ett par speciella stigbyglar, importerade från Island så att han inte ska kunna fastna med fötterna.
Enhandstygel med öglor. Från habiliteringen har
han fått ett magbälte så att den som går bredvid på
marken kan hålla i honom utan att tappa taget.
Det är mycket som tas med hemifrån i tillbe-

hörsväg, för att Jonas ska kunna sitta säkert på
hästryggen. All utrustning som behövs finns hos
Ulrika, men Jonas tycker om att ha sin privata
utrustning. På gården är sadelkammaren proppfull
med ändamålsenliga resurser. Längs väggarna
hänger en uppsjö av hjälpmedel för ryttarna med
funktionsnedsättningar. Hjälmar, västar med handtag, sadlar av femton olika modeller och lammskinnsfällar för de som inte rider i sadel, samsas
om platsen på krokarna med tömmar, tyglar,
ledtyglar, gjordar och bett. Som pricken över i:et
finns även en hissanordning för den ryttare som
behöver lyftas ner i sadeln. Ulrika visar ett litet
urval av sadelkammarens innehåll för oss. Hon
förklarar skillnaden mellan olika typer av sadlar
olika gjordar, tyglar, sadlar och hjälptyglar. Här
finns också olika typer av borstar även specialgjorda, uppbindningsanordningar för hästen och
pallar för att nå upp och komma nära hästen,
Hon berättar att hon ofta hittar på egna hjälpmedel som utvecklas när hon har ”problem” som
ska lösa. Ofta formas uppfinningarna i samarbete
med sadelmakare och specialpedagoger och arbetsterapeuter.
– Det finns så många behov, nästan ett för
varje ryttare som kommer hit.

”	Det finns så många behov,
nästan ett för varje ryttare
som kommer hit ”
Ulrika Stengard-Olsson, ridterapeut på
Forsgård, här med Jonas, mamma Tina
och hästen Segull.
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Cykeln, ett tramp mot frihet
Ulrika har en mångårig erfarenhet med barn- och
ungdomshabilitering. Till yrket är hon såväl sjukgymnast som ridterapeut och hon är fast förvissad
om att hästarna erbjuder sina ryttare med funktionsnedsättningar något unikt. Hon talar om sina
fyrbenta arbetskamrater som levande behandlingsbritsar. De kan dessutom ta sina passagerare längre
in i naturen än var en rullstol någonsin kan nå.
– När hästen rör sig i skritt så rör den sig i tre
dimensioner, precis som när vi människor går. Det
medför att även ryttarens bäcken rör sig på samma
sätt när man sitter på hästen och det ger en gångrörelse.
Men nu har vi pratat länge och Jonas är otålig. Han skruvar på sig i rullstolen. Han vill rida.
Vi hämtar Segull i hagen. Ulrika småpratar med
Jonas under tiden hon tränsar och spänner på allt
som behövs inför ridturen. Jonas sitter bredvid och
följer allt hon gör med blicken.
Mamma Tina märker så tydligt hur väl han mår
av att komma ut till stallet och hur bra hans balans
och benmuskler utvecklats. Men han åker inte
bara häst här. Ulrika ger uppgifter. När de rider
uppför en backe så måste han, precis som alla
andra ryttare, luta sig framåt. Det är för att hjälpa
hästen, men blir även en nyttig träning för honom.

Han får skänkla med sin bästa fot när de ska starta
så hjälper Ulrika honom genom att med handen ge
lite extra kraft till högerskänkel. De kommunicerar med bilder som Ulrika bär runt halsen. Han får
också stretcha från ryggen. Hon tar i honom och
lägger honom över hästens manke. Jonas pustar.
Det här var jobbigt. Men inte tråkigt. Och Segull
klipper lite med öronen. Han känner sin ryttare.
Att hitta rätt häst är otroligt viktigt, berättar
Ulrika. Hon har ingen möjlighet att vara så uppmärksam på vad hästen har i sina tankar när de är
ute, så den måste vara pålitlig. Men de är ju alltid
två personer med Jonas. Idag är det som vanligt
Ulrika och Tina som håller i handtaget.
Efter en tur på dressyrbanan bär det ut i skogen.
Just idag vill Jonas inte sluta rida. När Ulrika stannar Segull fortsätter han skänkla med sitt starka
ben. Och när han väl suttit av vill han inte sluta
klappa på sin svarta lilla springare. Han smeker
och smeker, precis som han just upptäckt hur mjuk
och varm pälsen är.

Karin är fjorton år. Det har aldrig varit lätt att
hitta fritidssysslor som passar henne. Tills
de köpte cykeln. Då kom världen plötsligt
bra mycket närmare.

F

rihet för Karin är att färdas på cykel till
kiosken och köpa glass. Eller åka med matsäckskorgen på tur ut på spontanpicnic.
Mamma Annika berättar att Karin fick en cykel
från habiliteringen för att man trodde hon kunde
lära sig att cykla. Men hon klarade inte av att
cykla själv och hålla reda på pedaler och styrstång.
Annika hörde talas om en ”side-by-side-cykel” där
man sitter bredvid varandra. Finessen med cykeln
är att föraren genom sin egen pedaltrampning
kan lära passageraren att trampa. En sådan cykel
kunde de inte få av Landstinget, eftersom hon
aldrig skulle kunna använda den på egen hand.
De är dessutom dyra och kostar mellan 50-60 000
kronor. Men så kan de hålla en livslängd också.
– Så fick vi höra om en begagnad cykel som
var till salu. Och då skulle priset sjunka till hälften. Vi slog till.
Cykeln blev en succé för hela familjen. Nu
kunde man ju komma ut i naturen. Känna dofter,
se blommorna vid sidan av vägen, stanna till och

Med en ”side-by-side-cykel” kan Karin äntligen cykla.

hälsa på en hund, eller parkera för att titta på ett
flygplan ovanför huvudet. Minsta åktur blev ett
äventyr. För alla sinnen.
– Vi kunde börja göra saker som ”vanligt folk”.
Sen cykeln kom in i deras liv slipper familjen packa bil och stuva in rullstol för minsta tur.
Dessutom har Karin lärt sig att trampa åt rätt håll.
Även om hon inte kan styra. De kan börja upptäcka sträckor på allt längre avstånd. Det är bara
mammas och pappas kondition som avgör hur
långt bort resan ska gå.
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Naturupplevelser - självklarhet eller lyx?
Att låta sig föras fram genom milt sommarvatten och lyssna till det stillsamma klucket
av paddlar som skär igenom ytan. Eller när
isen lagt sig, glida ut på skridskoskenorna
över gnistrande underlag och njuta av det
vackra vinterlandskapet. Det borde vara
möjligt för alla.

R

örelse ökar styrka, kondition och balans.
Det gör vardagen enklare och funktionsförmågorna ökar. På plussidan finns också
förbättrad livskvalitet, sömn, minskad smärta. Och
inte minst viktigt, en känsla av frihet.
Tillsammans med bland andra RBU driver RG
Aktiv Rehabilitering ett projekt för att skapa möjligheter för fler att bli aktiva. Idrottskonsulenten
Mats Erik Bjerkefors är initiativtagaren till projektet som handlar om att utbilda fler ledare och ge
fler personer med funktionsnedsättning möjlighet
att komma ut på vatten och isar. Han har arbetat
med friluftsliv i över tjugo år och berättar hur det
startade.
– Det började med ett initiativ från en ryggmärgsskadad kille. Han hade paddlat en hel del
innan olyckan. Efteråt blev han nyfiken på att
pröva igen. Då började vi testa oss fram med att

Kajakpaddling och skridskokälkeåkning
ger möjlighet till aktivt friluftsliv.

bygga nya sitsar i kajakerna.
De sökte pengar för att utveckla en säker sits.
– Kajakpaddling kräver ordentligt säkerhetstänk. Vid paddling med nya deltagare kan det
behövas en ledare per deltagare.
Nu finns det en permanent verksamhet i Stockholms län. Man samarbetar med Brunnsvikens
kajakklubb och har fått göra om ett par av deras
kajaker.
Kajaksäsongen börjar på våren med träning
inomhus i bassäng och fortsätter sedan utomhus
i Brunnsviken. Under vinterhalvåret arrangeras
långfärdsåkning på skridskokälke på konstfrusen
rundbana eller på plogad sjöisbana. När inte skridskokälkarna används i RGs verksamhet så hyrs
de ut, årligen hyr ett tiotal skolor kälkarna av RG.
Skridskokälkarna har ett par långfärdsskridskoskenor monterade under kälken. Man stakar sig fram
med hjälp av ett par korta stavar.
– Han kan även sätta handtag bak på kälken. Så
att de som inte kan köra själv kan få putthjälp.
Mats Erik poängterar att vintern är lång för personer med funktionsnedsättning. Snö och kyla gör
att många stannar inomhus. Och då är långfärdsåkning på skridskokälke en av få aktiviteter som
är praktiskt möjlig om man vill vara fysiskt aktiv

utomhus under vinterhalvåret. Dessutom har effekterna av träningen i kajak och på skridskokälke
för personer med ryggmärgsskada genom studier
visat sig positiva. De bjuder på såväl skonsam
som effektiv träning
Med hjälp av medel från Arvsfonden utökar
de nu verksamheten från Malmö i söder till Luleå
i norr, vilket kräver fler utbildade ledare och
förebildsledare, alltså personer som själva har en
funktionsnedsättning.
– Att skapa förutsättningar så att fler personer
med funktionsnedsättning runt om i landet kan få
ett aktivt friluftsliv är viktigt, tycker Mats Erik.
Dessa aktivitetsmöjligheter bör komma fler tillgodo.
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Flera röster från RBU:s undersökning vittnar om att de saknar
möjlighet till fritidsaktiviteter:

Vad hände med rätten till fritidshjälpmedel?
Risken att drabbas av ohälsa är ungefär tio
gånger så stor hos en person med funktionsnedsättning än hos andra. Det handlar
om allt ifrån diabetes till högt blodtryck, värk
från rörelseorganen eller mag- och tarmbesvär. Även psykisk ohälsa är vanligare.
Därför är det viktigt att skapa en meningsfull
fritid för personer med funktionsnedsättning.

S

om det är idag så utövar barn med funktionsnedsättningar inte alls lika mycket
fritidsaktiviteter som andra barn. Det kan
bland annat bero på att de har en begränsad, eller
ingen rätt alls till subventionerade fritidshjälpmedel.
Jeanette Adolfsson på Hjälpmedelsinstitutet
berättar att vad de känner till så finns det inte
några regeringsförslag om lagändringar i nuläget.
Landstingets ansvar står i hälso- och sjukvårdslagen. Där finns det fortfarande ingen definition
av vad ett hjälpmedel egentligen är. Följden är att
det kan bli ganska olika möjligheter att förskriva
hjälpmedel eftersom varje landsting tolkar olika.
Problemet är alltså att hjälpmedelsbegreppet är
ganska luddigt för alla inblandade.
– Definitionen som landstingen går efter idag,
är det som står i propositionen om stöd och ser-

vice till vissa funktionshindrade, att det ska täcka
grundläggande personliga behov såväl på fritid
som i rekreation, hem och närmiljö. Det står inte
någonting om sport och hobby.
Det tillsattes en hjälpmedelsutredning 2004
men den resulterade inte i någon lagändring, berättar Jeanette Adolfsson.
– Men jag kan däremot berätta att det generellt
sett, är friare tolkningar när det gäller barn. Oftast
står det i landstingens regelverk att deras lek ska
prioriteras. Men det blir alltid svåra avvägningar
med olika hjälpmedel som kan användas både till
vardags och till sportaktiviteter. Hon berättar att
det nu pågår diskussioner om de olika begreppen.
Vad menar man exempelvis med ”normala fritidsaktiviteter”? Ibland använder man rullstolar i
dagligt liv, ibland behövs det specialdesignade till
exempel för maratonlopp.

”Vi har inte hittat någon fritidsaktivitet
som passar. Det finns heller just
ingen handikappidrott på vår ort”

”Vi vet inte vart man ska
ll
vända sig för att hitta
aktiviteter för barn med
funktionsnedsättning”

”Vår dotter skulle gärna börja rida, men det finns ingen
handikappridning här”

Föräldrar har många idéer om vad de behöver för att kunna ha en aktiv fritid:

”Vi skulle vilja att det fanns en trehjulig terrängvagn
som är lätt att fälla ihop och inte är för tung”

”Vi vill ha en rullator
för barn med stora hjul
så man kan gå ute på
vintern/ojämnt underlag/som är till för att
köras ute! En rullstol för
barn som fungerar på
vintern, helt enkelt!”
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Fritidshjälpmedel
Det är sjukvårdshuvudmannen, det vill säga
landsting, region eller kommun, som definierar och bestämmer vilka hjälpmedel som
ska ingå i hälso- och sjukvårdens ansvar.
Vad som betraktas som hjälpmedel i ett
landsting behöver därför inte göra det i ett
annat. .

D

et är numera vanligt att vissa enklare
hjälpmedel och/eller konsumentprodukter
inte tillhandahålls inom hälso- och sjukvården. Ofta är det hjälpmedel som används för
personlig vård, t.ex. att tvätta sig, att klä sig, att
äta och dricka. Det är produkter som många personer med eller utan funktionsnedsättning kan ha
nytta av. Hjälpmedel som faller utanför hälso- och
sjukvårdens ansvar ingår i patientens egenansvar
och han eller hon är därför hänvisad till att själv
köpa produkten.
Hjälpmedelsförskrivning är en del av insatserna
inom dels habilitering och rehabilitering, dels för
vård och behandling som sjukvårdshuvudmännen ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen.
Någon definition av hjälpmedel finns inte i lagen
eller i förarbetena. I stället definieras hjälpmedlet
utifrån sitt användningsområde. Hjälpmedel ska

kompensera, förbättra eller vidmakthålla funktion
och förmåga samt förebygga framtida förluster av
funktion och förmåga. Efter en bedömning av patientens behov är sjukvårdshuvudmännen skyldiga
att erbjuda hjälpmedel som den enskilde anses
behöva för att i dagligt liv fungera i sin miljö eller
för vård och behandling.
Med hjälpmedel för den dagliga livsföringen,
som är huvuddelen, avses hjälpmedel som fordras
för att en person själv eller med hjälp av någon
annan ska kunna tillgodose grundläggande behov
som att äta och klä på sig, förflytta sig, kommunicera med omvärlden, sköta vardagslivets rutiner,
gå i skolan och delta i normala fritids- och rekreationsaktiviteter. Till hjälpmedel för vård och behandling räknas bland annat vissa produkter som
kan behövas efter en medicinsk behandlingsinsats
eller som kompenserar förlust av en kroppsdel eller en kroppsfunktion.
När det handlar om fritidshjälpmedel finns ett
ännu större godtycke när det gäller huvudmännens
utbud av hjälpmedel. Oftast innebär det att föräldrar, om de har råd, tvingas köpa de fritidshjälpmedel som barnet behöver.
Av barnkonventionens artikel 31 framgår att
alla barn har rätt till fritid och lek. Sverige har

genom att ratificera barnkonventionen förpliktat
sig att ”uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga
och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig
verksamhet samt för rekreations- och fritidsverksamhet”. För att barn med funktionsnedsättningar
ska få del av dessa möjligheter krävs tillgång till
fritidshjälpmedel.

v fritid!

att alla bör ha tillgång till hjälpmedel för en akti
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Så här svarade RBU:s medlemmar
RBU:s undersökning visar att förskrivning av hjälpmedel borde kunna effektiviseras. Många uppfattar att
själva förskrivningsprocessen är trög, ineffektiv och att
det kräver både tjat och stort tålamod från föräldrarnas
sida. För det kan ta tid att få hem det förskrivna hjälpmedlet.
En tredjedel av de som svarade på enkäten anser att
förskrivningsprocessen fungerar dåligt (20 %) eller mycket
dåligt (10 %). Åtskilliga kommentarer vittnar om att det tar
alldeles för lång tid mellan idé och utskrivet och anpassat
hjälpmedel. ”Långa handläggningstider för hjälpmedel,
allt går sååååå sakta”. Men också att ärenden glöms bort,
och att det inte finns någon framförhållning. Att barn växer,
utvecklas och behöver byta upp sig i storlek eller modell är
det många som beskriver att habiliteringen inte alls hinner
planera för. Det genomgående budskapet från medlemmarna är att förskrivningsprocessen måste kunna effektiviseras.
I undersökningen fick deltagarna även skatta hur nöjd man
är med de hjälpmedel som barnen använder. De hjälpmedel som flest är nöjda med hur de fungerar var förflyttningshjälpmedel, bostadsanpassning och hjälpmedel för
personlig vård. De hjälpmedel som flest är missnöjda med
var hjälpmedel för kommunikation och träning av färdigheter och förmågor (till exempel träning av Alternativ Kompletterande Kommunikation, AKK) samt fritidshjälpmedel.
Men när det gällde fritidshjälpmedel, så bestod missnöjet
i huvudsak i att dessa hjälpmedel inte alls förskrivs av
landstingen.
De flesta får information om hjälpmedel via sin habilitering

(46 %). Men föräldrar delar också mycket information
med varandra och tipsar om hjälpmedel (23 %). Att söka
information via nätet är också vanligt (16 %). Men många
skriver att det är svårt att få information och att det också
är svårt att veta vad man har rätt till och hur man ska gå
till väga om man hittar något som man vill pröva, men
som inte finns upphandlat. Flera beskriver den frustration
som uppstår när man upplever att hjälpmedelscentralens

”Långa handläggningstider för
hjälpmedel, allt går sååååå sakta”
sortiment inte är uppdaterat för barn. På frågan om man
anser att personalen på hjälpmedelscentralen har rätt
kompetens kring hjälpmedel för barn, svarar en fjärdedel
att de inte anser det. Underhåll och reparationsservice från
hjälpmedelscentralen däremot var man mer nöjda med, 45
% anser att detta fungerar bra eller mycket bra.
Hälften av deltagarna i medlemsundersökningen har
någon gång tvingats acceptera ett hjälpmedel, trots att
de ansett att det finns ett annat som skulle passa barnet
bättre. Motiveringen har då varit att detta inte har funnits
upphandlat i landstinget.
Om hjälpmedel inte förskrivs så är det upp till föräldrarna
själva att införskaffa detta med egna medel. I RBU:s undersökning har hela 70 % av de som svarade någon gång
betalat för hjälpmedel själva. Det är inte heller ovanligt att

föräldrar betalar försäkring för hjälpmedel som har förskrivits via landstinget. Nästan en fjärdedel (24 %) beskriver
att de betalar försäkring för hjälpmedel. I huvudsak rör
det försäkring av elrullstol, men det förekommer även att
föräldrar betalar försäkring för kommunikationshjälpmedel.
Årsrapporten bygger på en undersökning som genomfördes under januari och februari 2013 bland RBU:s
medlemmar. Enkäten skickades ut via epost till totalt 1990
personer. För de medlemmar som inte nåddes via epost,
fanns enkäten även tillgänglig via RBU:s hemsida. Totalt
svarade 524 personer.

Sammanställning
enkätsvar
Jag/vi som bevarar enkäten är:
Mamma (till personen
med funktionsnedsättning)
Pappa (till personen med
funktionsnedsättning)

Hur gammalt är ditt barn
(personen) med funktionsnedsättning:

70,0 %

13,0 %

Båda föräldrarna (till personen
med funktionsnedsättning)

6,0 %

Personen själv med
funktionsnedsättning

9,0 %

Annan
2,0 %
____________________________________

0-9 år

30,0 %

10-19 år

42,0 %

20-29 år
20,0 %
över 30 år
8,0 %
____________________________________

I vilket län bor ni?

Kortväxthet

Blekinge
2,0 %
Dalarna
2,0 %
Gotland
2,0 %
Gävleborg
2,0 %
Halland
4,0 %
Jämtland
2,0 %
Jönköping
4,0 %
Kalmar
4,0 %
Kronoberg
1,0 %
Norrbotten
4,0 %
Skåne
10,0 %
Stockholm
19,0 %
Södermanland
4,0 %
Uppsala
4,0 %
Värmland
3,0 %
Västerbotten
3,0 %
Västernorrland
4,0 %
Västmanland
4,0 %
Västra Götaland
16,0 %
Örebro
3,0 %
Östergötland
6,0 %
__________________________________

Muskelsjukdom

1-2

20,0 %

Barnet (personen) med
funktionsnedsättning är:

3-5

36,0 %

6-10

25,0 %

10-15

8,0 %

16-25

3,0 %

Pojke
Flicka

56,0 %
44,0 %

__________________________________
Vilken/vilka diagnoser eller
funktionsnedsättningar
stämmer in på personen
med funktionsnedsättning*:
ADHD (attention deficit
hyperactivity disorder)

5,6 %

CP (cerebral pares)

45,9 %

Flerfunktionsnedsättning

23,4 %

Hydrocefalus

10,9 %

0,4 %
10,3 %

OI (osteogenesis imperfecta)

2,1 %

Plexus brachialisskada

0,6 %

Prader Willis syndrom

0,4 %

Ryggmärgsbråck

18,0 %

Annan/andra

21,3 %

* flera val är möjliga
__________________________________
Hur många hjälpmedel
(ungefär) använder ditt
barn hemma?:
0

9,0 %

fler än 25
1,0 %
__________________________________
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På det stora hela, hur nöjd är du med barnets hjälpmedel?

						

Sammanställning enkätsvar
Hur brukar du vanligtvis få/skaffa dig information om hjälpmedel?
Rangordna nedanstående alternativ (där 1 är det vanligaste sättet för dig att få information och 7 det minst vanliga):
			
1
2
3
4
5
6
7
Via habiliteringen		
46,4 %
12,6 %
9,9 %
10,4 %
9,2 %
7,5 %
4,1 %
Från andra familjer med barn med funktionsnedsättning
23,1 %
27,5 %
17,7 %
10,4 %
9,6 %
7,5 %
4,2 %
16,5 %
18,4 %
23,2 %
16,8 %
13,1 %
7,2 %
4,8 %
Via internet		
Genom tidningar, broschyrer, reklam
5,8 %
12,3 %
29,0 %
26,3 %
18,1 %
6,8 %
1,6 %
9,0 %
20,2 %
9,0 %
12,1 %
14,0 %
17,7 %
18,0 %
Via hjälpmedelscentralen		
6,9 %
12,6 %
10,5 %
14,1 %
14,7 %
20,4 %
21,0 %
Besöker hjälpmedelsmässor		
6,2 %
5,1 %
4,3 %
5,5 %
14,1 %
24,2 %
40,6 %___
På annat sätt		
_______________________
_______________________________________________________
_________________________________
______________
_______________________________________
_

VILken typ av hjälpmedel använder ditt barn/du i hemmet?*
Använder inga hjälpmedel
i hemmet
Hjälpmedel vid personlig
medicinsk behandling (t ex
inhalator, slemsug, ståstöd)

7,6 %

27,1 %

Hjälpmedel för träning av färdigheter och förmågor (t ex träning
av alternativ kommunikation) 30,9 %
Ortoser och proteser
(t ex ståskal)

61,1 %

Hjälpmedel för personlig vård
och skydd (t ex toa-sits, hjälpmedel för personlig hygien) 63,1 %
Hjälpmedel vid förflyttning
(t ex gåstol, rullstol)

Hjälpmedel för kommunikation och
information (t ex kommunikationstavlor, kom-ihågklocka,”timstock”,
handdator eller olika funktioner
i en smart phone eller i-pad ) 39,1 %
Fritidshjälpmedel (t ex cykel,
sit-ski, longergjord med
handtag)

43,1 %

* flera val är möjliga
_________________________________
Vilken typ av hjälpmedel
använder ditt barn/du på
förskola/skola?*
Använder inga hjälpmedel i
förskola/skola
Samma typer av hjälpmedel
som i hemmet

14,0 %

54,5 %

74,9 %

Hjälpmedel i hushållet (t ex bestick, sugrör, pet-emot-kant) 29,5 %
Hjälpmedel för utrustning och
anpassning av bostäder/lokal
(t ex säng, ramp)
57,5 %

Hjälpmedel vid personlig
medicinsk behandling (t ex
inhalator, slemsug, ståstöd)

4,4 %

Hjälpmedel för träning av färdigheter och förmågor (t ex träning
av alternativ kommunikation)
8,3 %

Ortoser och proteser
(t ex ståskal)

18,6 %

Hjälpmedel för personlig vård
och skydd (t ex toa-sits, hjälpmedel för personlig hygien) 14,9 %
Hjälpmedel vid förflyttning
(t ex gåstol, rullstol)

31,3 %

Hjälpmedel i hushållet (t ex bestick, sugrör, pet-emot-kant)
7,2 %
Hjälpmedel för utrustning och
anpassning av bostäder/lokal
(t ex säng, ramp)
12,3 %
Hjälpmedel för kommunikation
och information (t ex kommunikationstavlor, kom-ihågklocka, ”timstock”, handdator eller olika
funktioner i en smart phone
eller i-pad )
13,8 %
Fritidshjälpmedel (t ex cykel,
sit-ski, longergjord med
handtag)

* flera val är möjliga
________________________________

Mycket
nöjd

Nöjd

Ganska
nöjd

Missnöjd

Mycket
missnöjd

Hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling (t ex inhalator, slemsug, ståstöd)

56,7 %

16,8 %

15,0 %

9,4 %

2,0 %

0,0 %

Hjälpmedel för träning av färdigheter och förmågor (t ex träning av AKK)

49,9 %

5,8 %

17,5 %

13,0 %

10,3 %

3,4 %

Ortoser och proteser (t ex ståskal, DAFO)				

25,2 %

21,7 %

32,8 %

14,9 %

4,0 %

1,4 %

Hjälpmedel för personlig vård och skydd
(t ex toa-sits, hjälpmedel för personlig hygien)			

22,5 %

25,3 %

30,6 %

14,6 %

5,3 %

1,6 %

Hjälpmedel vid förflyttning (t ex gåstol, rullstol)		

13,9 %

31,8 %

28,3 %

16,4 %

7,2 %

2,5 %

Hjälpmedel i hushållet (t ex bestick, sugrör, pet-emot-kant)

60,1 %

12,1 %

14,2 %

10,5 %

2,4 %

0,8 %

Hjälpmedel för utrustning och anpassning av bostäder/lokal (t ex säng, ramp)

28,8 %

26,9 %

24,3 %

12,5 %

4,7 %

2,8 %

Hjälpmedel för kommunikation och information (t ex kommunikationstavlor, komihågklocka, ”timstock”, handdator eller olika funktioner i en smart phone eller i-pad.)

44,7 %

13,1 %

15,8 %

14,8 %

6,5 %

5,0 %

Fritidshjälpmedel (t ex cykel, sit-ski, longergjord med handtag)		

42,2 %

14,0 %

15,5 %

11,2 %

6,5%

10,5 %

Har ditt barn hjälpmedel på
annan plats än hemma eller
i förskolan/skolan?

Har ditt barn någon gång
nekats hjälpmedel, som du
anser att barnet behöver?

Ja

22,7 %

Ja

50,8 %

Nej

74,8 %

Nej

40,0 %

Vet ej
2,5 %
________________________________
Har du någon gång tvingats
acceptera ett hjälpmedel till
ditt barn för att det hjälpmedlet är det enda som finns upphandlat, trots att du vet att
det finns ett annat som skulle
passa ditt barn bättre?
Ja

50,2 %

Nej

32,1 %

Vet ej
17,7 %
________________________________
5,7 %

Ej aktuellt

Vet ej
9,1 %
________________________________
Visste du att ni har rätt att
få en motivering till avslag
från förskrivar om barnet
blir nekad ett hjälpmedel?
Ja

28,1 %

Nej
71,9 %
________________________________
Har ni någon gång bekostat
hjälpmedel med egna medel?
Ja
Nej

69,1 %
25,3 %

Vet ej
5,6 %
________________________________

Har ni någon gång betalat
försäkring för hjälpmedel
som förskrivits via landsting
eller kommun?
Ja

23,7 %

Nej

65,1 %

Vet ej
11,2 %
________________________________

På det stora hela, hur väl
tycker du att förskrivningsprocessen för hjälpmedel
fungerar (från idé om nytt
hjälpmedel till att hjälpmedlet
finns hemma/på förskola
eller skola)?
Vet ej

9,3 %

Mycket bra

8,0 %

Anser du att personalen
på din hjälpmedelscentral
har tillräckligt med
kompetens om hjälpmedel
för dig/ditt barn?

Bra

22,4 %

Okej

29,7 %

Dåligt

20,5 %

Ja

39,5 %

Mycket dåligt
10,1 %
________________________________

Nej

25,1 %

Vet ej
35,4 %
________________________________

På det stora hela, hur väl
tycker du att underhåll
och reparationsservice
för hjälpmedel fungerar?
Vet ej

18,2 %

Mycket bra

18,8 %

Bra

26,2 %

Okej

23,3 %

Dåligt

9,9 %

Mycket dåligt
3,6 %
________________________________
Hur många hjälpmedel har
ditt barn hemma eller i skolan
just nu som hon/han vuxit ur
eller av annan anledning inte
längre använder?
0

55,8 %

1-2

36,5 %

3-5

6,9 %

Fler än 5
0,9 %
________________________________

TENA är samarbetspartner till RBU
All utveckling av TENA produkter utgår från individens enskilda behov och syftar till
att öka livskvaliteten både för den som drabbas av inkontinens och för de anhöriga.
Vi är stolta över att kunna bidra till RBUs verksamhet och samarbetet präglas av en
positiv syn och en stark vilja att påverka!

” Thule Group har en enkel filosofi. Om vi engagerar oss i
någonting så gör vi det ordentligt, annars låter vi hellre bli.
Samarbetet med RBU, oss som företag och våra medarbetare har blivit väldigt bra. Vi har sedan 2010 båda ett fokus
på att skapa uppmärksamhet runt RBU:s viktigaste frågor
och samtidigt bidra till medlemmarnas verksamhet. Vi har
lyckats bra och det har varit väldigt kul!”
Magnus Welander,
VD och koncernchef Thule Group

På www.TENA.nu finns råd och tips som är särskilt
anpassade för alla som tar hand om nära och kära.
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RBU arbetar för ett rättvist samhälle
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och
Ungdomar, RBU, verkar för barn och unga
med rörelsehinder och deras föräldrar och
syskon. RBU:s vision är ett rättvist samhälle
och ett utvecklande liv för barn och unga
med rörelsehinder.

I

nga barn och unga ska utestängas på grund av
sin funktionsnedsättning. Barn med funktionsnedsättning är i första hand barn och behöver
samma saker som andra barn, ett samhälle där de
är välkomna, kan ta sig fram och vara med.
RBU arbetar därför med att förändra attityder,
driva debatt och påverka beslutsfattare. Viktigt för
RBU är bland annat att försvara rätten till personlig assistans för barn och att arbeta för en likvärdig förskola och skola för elever med funktionsnedsättning samt att unga vuxna med omfattande
rörelsehinder ska ha arbete eller annan meningsfull sysselsättning.
RBU grundades 1955 och har omkring 11 000
medlemmar fördelade på distrikts- och lokalföreningar. Dessa föreningar är vår ryggrad och drivs
av engagerade föräldrar. Här bedrivs förutom
lokalt påverkansarbete också aktiviteter för barnen
och deras familjer. För familjer med barn med rö-

relsehinder är det viktigt att kunna träffas och byta
erfarenheter med andra i samma situation.
Vi erbjuder våra medlemmar juridisk rådgivning samt information och kunskap om aktuell
forskning. Bland annat via medlemstidningen
Rörelse och de seminarier och konferenser som
RBU anordnar.

Ditt bidrag gör skillnad!
Det finns flera olika sätt att stödja RBU:s
verksamhet på, både som privatperson och
företag.
BLI MEDLEM!

Tillsammans blir vi starka. RBU påverkar beslutsfattare och driver frågor som är viktiga för familjer med barn och unga med rörelsehinder. Som
medlem stöttar du detta arbete samtidigt som du
får tillgång till RBU:s verksamheter i ditt distrikt
och centralt.
Läs mer om RBU:s verksamhet på www.rbu.se
eller kontakta info@rbu.se eller 08-677 73 00 för
mer information.

Skänk en gåva!

Du är välkommen att sätta in en gåva på RBU:s
pg 90 00 71-2 eller bg 900-0712. Även små gåvor
mottages tacksamt!
Du kan även skänka pengar regelbundet via
autogiro. RBU tar även med stor tacksamhet emot
testamentes-, minnes- och gratulationsgåvor.
Kontakta Lena Haglöf för mer information,
08-677 73 02 eller via e-post lena.haglof@rbu.se.

Bli samarbetspartner!

Syftet med det stöd som våra samarbetspartners
ger RBU är att ta delansvar för social utveckling och för att skapa ett rättvist samhälle och ett
utvecklande liv för barn och unga med rörelsehinder. Vidare vill man bidra till att realisera RBU:s
strategiska verksamhet, dvs. påverkan, marknadsföring och informationsaktiviteter.
Företag är välkomna att kontakta Peter Asplund, marknadsansvarig, på 076-677 90 33 för mer
information om möjligheter att stödja och samarbeta med RBU.
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RBUs Årsrapport 2013
RBU ANSER:
•

Behov av hjälpmedel ska styra!

•

Inrätta kompetenscenter kring barnhjälpmedel!

•

Hjälpmedel ska inte innebära någon merkostnad!

•

Alla bör ha tillgång till hjälpmedel för en aktiv fritid!

