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statsrådetTill och chefen för

Socialdepartementet

Genom beslut den 14 december 1995 bemyndigade regeringen chefen
för Socialdepartementet tillkalla särskild utredare m.fl. medatt en

frågoruppdrag utreda vissa rörande Handikappinstitutets verksam-att
het, organisationsfonn och finansiering direktiv 1995: 161. Med stöd

bemyndigandet har följande förordnats, nämligenav personer som
särskild utredare: riksdagsledamoten Sonja Fransson fr.o.m. den

15 1996mars
sakkunniga: sjukvårdsdirektörenhälso- och Anders Bengtsson,

förbundsordföranden departementsrådet HåkanNils Carlshamre,
Ceder, direktören Eva Jacobsson, förste ombudsmannen Bertil
Karlsson och sekreteraren Ingrid Söderström fr.o.m. majden 1 1996

departementssekreteraren frågaLeif Lundquist iexperter: om
förslag till lag viss myndighetsutövning; fr.o.m. den juni 199615om
och departementssekreteraren frågaUlla-Karin Kinell i arbets-om
hjälpmedel; fr.o.m. den l september 1996

sekreterare: förre direktören C-F Hammar fr.o.m. den maj1
1996

Jag överlämnar härmed betänkandet Handikappinstitutet för bra-
hjälpmedel och ökad livskvalitet. därmedUtredningsuppdraget är
slutfört.

Särskilt yttrande har avlämnats sakkunniga Ingrid Söderström.av

Stockholm i december 1996

Sonja Fransson
/C-F Hammar
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Sammanfattning

Utredningen har direktivenligt sina haft uppgift vissatill behandlaatt
frågor Handikappinstitutet HI: dess Verksamhetsinriktning,om
juridiska form och finansiering. givna förutsättningen varitDen har

skallHI finnas och ha i Verksamhetsinriktningatt stort samma som
Justeringar kan dock bli aktuella, främst sedan kommunernanu.

Ädelreformen tillhandahållaövertagit del ansvaret attgenom en av
hjälpmedel. HIs rättsliga äri dag oklar. Uppgiften har här varitstatus

föreslå ombildning HI till antingen aktiebolag eller ideellatt en av
förening. Finansieringen institutet sker till övervägande delav genom

frånbidrag de nuvarande huvudmännen, och Landstingsför-staten
bundet. utgårBidraget frånmedel den allmänna sjukförsäkringenav

bestäms åroch för i i den s.k. Dagmar-överenskommelsen.ett taget
De medel anvisas också Sjukvårds-gäller inte bara HI AButansom
huvudmännens Bådeupphandlingsbolag SUB. institutet och bolaget

vårtberörs därför uppdrag, här innebär söka altemativattav som en
form för bidragsgivningen för falldet Dagmarsystemet inte skulle
visa sig lämpligt. I direktiven finns önskemålklartett ettom-
kommunalt i Handikappinstitutet.engagemang

Utredningen har arbetat under benämningen HIFO.
För bedöma Handikappinstitutet i de angivna delarna har detatt

varit nödvändigt skapa bakgrund i form översiktligatt en av en
beskrivning hjälpmedelsverksamheten i landet. HIFO har inte haftav
till uppgift Någonutreda denna verksamhet i sig. kart-att egen
läggning har därför inte gjorts. Utredningen har kunnat repliera en

Ädel-ut-omfattande dokumentation, frånbl.a. Socialstyrelsenextern
värderingen. Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet
LOKAH-utredningen jämte kompletteringar från HI självtsamt
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skriften Vägar till hjälpmedel och samhällsstöd för funktions-t.ex.
Vårhindrade och sammanställningSUB. visar hjälpmedelsverk-att

Ådelreformen,samheten, minstinte efter starkt differentierad iär
olika råderavseenden. spännviddEn mellan olika delar landetstor av

fråga fttagandetsi det kommunala omfattning. brukarna kanFörom
svårtdet överblicka hjälpmedelerbjuder vilka ochattvara vem som

vilka villkor det sker.
Hjälpmedelsområdet präglas föränderligdynamisk och verk-av en

samhet. Utvecklingen kännetecknas bl.a. ökande behov och ambi-av
IT-omiådet.tioner och den tekniska främstutvecklingen, inomav

Krav ställs ökad tillgänglighet för funktionshindrade i olika
ocksåmiljöer och verksamheter. Men utvecklingen innefattar ökade

kostnader, organisationsför-besparingskrav, prioriteringar ochnya
ändringar. I sistnämnda hänseende har LOKAH-utrednin pekatgen
behovet iökad gemensamhet mellan landsting och kommunerav
fråga Ocksåför hjälpmedelsverksamheten. hjälp-ansvaretom -
medelsmarknaden och det internationella hjälpmedelsperspektivet är
komponenter i utvecklingen.

Handikappinstitzztet provning och standar-arbetar med FoU,
disenng infonnation utbildning. inte myndighetmed och HI ärsamt

någonhar inte heller fastlagd juridisk Institutet betraktasstatus.men
dock privaträttsligt jämförbart mednärmastett an-som organ,

femslagsstiftelse. leds styrelse nio ledamöter,HI av en om varav
Landstingsförbundet och fyra regeringen. Ordförandenutses av av

tvåregeringen. de fyra statliga platserna disponeras f.n.Avutses av
år 1996handikapporganisationerna. Institutet har för budgete-enav

årför l996rad personalram 90 tjänster. Hls ekonomi omsluterom ca
består andra100 milj. kr, hälften bidrag och denägarnasca varav av

tttgående inkl.hälften till delen in- och projektbidrag,större ettav
tidsbegränsat statligt stimulansbidrag 25 milj. kr. Somom egna

milj.intäkter budgeterar HI 10 kr.
också samverkan mellan HI och bolaget.HIFO berör SUB och

Landstingsförbundet helägt aktiebolag med uppgiftSUB är ett attav
för för landsting och kommuner.inköpssamordning servicesvara som

kan användas för inköpSUB tecknar ramavtal avropsavtal som av
sjukvårdshuvudman. Avtal sluts för produkter provatssom avresp.

hjälpmedel.HI och fötts institutets förteckning bra SUBöverupp
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områdenutfonnar inom vissa underlag för lokal upphandling genom
s.k. normalavtal Sjukvårdshuvudmännen årunderberäknasm.m.
1995 ha utnyttjat SUBs olika avtal för inköp för 1,6 miljarder kr.ca

Utredarens överväganden och förslag

Behovet centralt stöd i hjälpmedelsverksamheten liksomär stort,av
i de allt viktigare tillgänglighetsfrågoma. Det centrala stödet behövs
såväl för de arbetar inom hjälpmedelsförsörjningenorgan som som
för brukarna hjälpmedel. Mot denna bakgrund lägger utredarenav
fram konkret förslag till beskrivning HIs i fomirollett ettav av
preciserat mandat. ändamålInstitutets skall arbeta för förbätt-attvara
rad livskvalitet för funktionshindrade medverka tillattgenom
utveckling bra och säkra hjälpmedel och till effektiv hjälp-av en
medelsförsörjning. ocksåHI skall bidra till ökad tillgänglighet i sa-
mhället. HI uppgiftsområden.huvudsakliga Institutet skalltreges
främst arbeta med utveckling, provning och Standardisering hjälp-av
medel med information och utbildning. Vidare skall HIsamt som

kunna biträda sina intressenter inom hjälpmedelsom-expertorgan
rådet. I samverkan med berörda myndigheter skall institutet aktivt
verka för god tillgänglighet för funktionshindrade till olika miljöer
och verksamheter. Institutet skall i sitt arbete särskilt följa och-
utveckla användningen teknik. Institutet skall medverka iav ny
nationellt och internationellt samarbete. HI skall samverka med SUB.

Ett institut med denna roll bör drivas och finansieras gemensamt
sjukvårdshuvudmännensoch företrädare. Brukama börstaten haav

möjlighet till inflytande institutets verksamhet.
Utredningens frågauppgift i den närmare verksamheten vidom

HI har varit kommunernas Övertagande del hjälp-att se om av en av
medelsansvaret bör föranleda justeringar HIs inriktning. Genomav
kommunernas inträde i hjälpmedelsverksamheten har institutets
kontaktnät vidgats Efterfråganväsentligt. HIs kunnande och
tjänster torde komma öka. kan frågaDet därigenom bliatt om
förskjutningar tyngdpunkten i institutets Någraverksamhet.av
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ämnesmässigt verksamheter hos tordeHI däremot inte föranledasnya
det kommunala hjälpmedelsansvaret.av
Även utredningsuppdraget inte varit i övrigt HIsprövaom att

olika verksamhetsgrenar har utredningen i gåttsitt arbete igenom
dessa, bl.a. bakgrund till preciseringen OcksåHIs roll.som en av
SUBs verksamhet har studerats. Genomgången har givit utredaren ett
mycket intryck institutets verksamhet och samarbetetgott medav av
SUB. De synpunkter utredaren redovisar har fomiennännast av
stödjande kommentarer till den verksamhet redan planerats. Ensom
sammanfattning HIs framtidsstrategi också.lämnasav egen

frågaI F 0U-arbetet pekar utredaren den samordnande rollom
HI har ocksåoch betonas i den forskningspolitiskasom som

propositionen 1996/97:5. Behovet fältet förankraatt
utvecklingsverksamheten framhålls, liksom behovet statistikav

hjälpmedelsförsörjningen.över En vidgad form för tillstöd
företagens hjälpmedelsutveckling och produktion fåsskulle kunna

ändrad konstruktion det nuvarande produktions-genom en av
stödet. Handikapputredningen föreslog på fåsin tid skulleHIatt
uppgifter beträffande arbetshjälpmedel, område där Arbets-ett
marknadsverket Riksförsäkringsverket och försäkrings-samt
kassoma har myndighetsansvar. Utredaren HI sinattanser genom
breda verksamhet förvärvat kunskap bör ocksåtill nyttasom vara
i arbetslivet. Detta bör kunna tillgodoses samverkan mellangenom
HI och de berörda myndigheterna åläggsoch HIutan att nya
uppgifter.

Också provning och Standardisering berörs. Avgifter bör
införas Måletinom provningen. bör sikt full kostnadstäck-vara
ning för de berörda verksamheterna. Vidare pekar utredaren att
HI enligt propositionen läkemedelsfönnåner och läkemedels-om
försörjning 1996/97:27 fåföreslagits vidgade frågauppgifter i

främst de hittills kostnadsfria inkontinenshjälpmedlen. Dessaom
ingår inte längre i läkemedelsförrnånen och de skall i vissa fall
tillhandahållas kommunerna. påUtredaren pekar särskildaattav
överläggningar behöver dessa uppgifter för HI,tas upp om nya
eftersom förändringarna genomföras den januaril 1997.avses per
Inom standardiseringsområdet bör HI eftersträva ökat ekono-ett

frånmiskt stöd intressentema. Den nuvarande verksamheten med
anpassning bilar bör, HI redan tagit avskiljas ochav som upp,
bedrivas marknadsmässig grund.



Utredaren betonar också den internationella verksamheten
där HI redan i dag har flera viktiga uppgifter. En ytterligare
aktivitet kan tjänstexport. Efterfrågan Hls kunnandevara och
tjänster finns redan.

Hls rättsliga ställning i dag oklar.är En viktig uppgift för HIFO har
varit föreslå vilkenatt associationsform bör väljas för HI.som
Utgångspunkten är HI inte böratt statlig myndighet. Valetvara en
står enligt direktiven mellan aktiebolag och ideell förening. Direk-
tiven utgår i sin från riksdagens besluttur med anledning proposi-av
tionen 1995/96: 61l former för verksamhet beroendeom ärsom av
statligt stöd. HIFO sammanfattar den bakgrunden och redovisar
därefter jämförelse mellan formema aktiebolagen och ideell förening.
De företer rad skillnader sins emellan frågaien ursprungligt syfteom
och legal styrning. Dessa skillnader utjämnas dock till del istor
praktiken, jämför sådant aktiebolagom ettman enligt sinsom
bolagsordning inte skall drivas i vinstsyfte med ideell föreningen vars
stadgar utformadeär med aktiebolaget förebild i tillämpligasom
delar. Kvar står dock den styrning särskild lag gäller förgenom som
aktiebolaget, inte har någon motsvarighet frågamen isom denom
ideella föreningen.

Utredarens förslag fonnenär ideell föreningatt väljs för HI.
Utredaren därvid fastatar föreningsfonnenatt flexibelär ochmer

den byggeratt medlemsskap, inte aktieinnehav. Den anses
dessutom bäst inom det aktuella verksamhetsområdet.passa Vidare
kan HI ideell förening sig lämpligaresom te mottagaresom av
projektbidrag från utomstående givare och utförare ålagdasom av
uppdrag från sina huvudmän. Utredaren har också noterat att staten
och Landstingsförbundet formennyligen funnit ideell förening
lämplig i sitt i Spri Hälso- och sjukvårdensengagemang utveck-a
lingsinstitut.

Den ideella föreningen bör enligtnya utredarens huvudförslag
bildare, finansiärer och primärasom medlemmar ha Lands-staten,

tingsförbundet och Svenska Kommunförbundet. För det fall denatt
sistnämnda organisationen inte önskar delta i sådantett arrangemang,
vilket meddelats till utredningen under arbetets gång, föreslår
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utredaren ståri andra hand och Landstingsförbundetatt staten som
huvudmän för institutet.

Föreningens utformning frågai allt väsentligt för denärmare är en
blivande huvudmännen har avtala föreningens bildande,attsom om

frågoma ocksåverksamhet och finansiering. Vissa sedvanligärav av
föreningsteknisk och berörs inte utredaren. Däremotnatur av ger

några sakfrågorutredaren uttryck för sin uppfattning i deav som
såledesgäller föreningen, dessa slutligt avtaläven avgörsom genom

mellan huvudmännen. Bl.a. uttalas följande.
Institutets verksamhet bör öppenhetbedrivas med även om

sådanaoffentlighetsreglema endast gäller för vissa ärenden hossom
Kriterier medlemsskapHI. i föreningen bör finnas i stadgania.

Styrelsens roll och betonas. Med hänsyn till institutets syfteansvar
och ställning inom hjälpmedelsverksamheten det angelägetär att
brukarna hjälpmedel finns Stadgarnaföreträdda i styrelsen. för HIav

sådan bestående frågabör ha karaktär i verksamheten de inteattom
behöver fåändras vid kursändring. HI börän störreannat en en
stadgeenlig ekonomiskt stödja verksamhet främjarrätt att som

ändamål.föreningens anslagsfranrstallningHIs motsvarande bör
styrelsen. Krav enligt god revisionssed börrevisionavges av vara

inskrivet i stadgarna.
Själva ombildningen förening,nuvarande HI till ideellav en en ny

juridisk komplett och dokumenteratbör ske välettperson, genom
förfarande.

HIFO-utredningens uppgifter har varit finnaEn alternativattav
slåtill nuvarande finansiering via inte fastDagmar-systernet, attmen

slutlig modell. Uppdraget har inte innefattat prövning HIsen av
sådan ingårmedelsbehov. En i huvudmannens förhandlingar, vid

behov kopplat till rationaliserings- och besparingskrav parternasom
vill ställa l-lI.gemensamt

nuvarande finansieringsformen innebär huvudmannensDen att
utgår frånbidrag medel allmänna sjukförsäkringenden och be-av

årsvis i Dagmar-överenskommelsen. Historiken i dettastäms system
Ädelreformenoch dess samband med ligger till grund för HIFOs

förslag.
utgår frånUtredaren nuvarande bidragsramen,den 51 milj. kr, vari

ocksåingår medel till SUB belopp kan, bakgrundenDetta motm.m.
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Ädel,vad anförs Dagmar och insatsav som om ses som en gemensam
sjukvårdshuvudmännen,och såledesstaten kommu-ävenav numera

Dessa har, enligt detta inte tidigare fått någonsynsätt, delnerna. av
Dagmannedlen svarande medverkan i HI. Förslaget förutsättermot en

överenskommelse mellan Landstingsförbundet och Svenskaen staten,
Kommunförbundet finansieringen ingåHI. Häri bör lång-om ettav
siktigt avtal, lämpligen på år, försett med kontrollstation ochsex
utformat planeringsramar för successivt fastställandesom av resp.
årsbelopp.

Förslaget mycketär för kommunerna. Om Svenskagynnsamt
Kommunförbundet inte önskar delta i huvudmannaroll för HI, ochen
således endast och Landstingsförbundet skullestaten HIsvara
huvudmän, uppstår ingenförändring den nuvarande finansie-av
ringen.

Tekniskt finns någraemellertid alternativ för hursett medlen kan
anvisas, organisationsalternativ. En finansieringoavsett via sjuk-
försäkringsmedel ligger till hands,närmast bl.a. med hänsyn till
grunden för utredarens förslag. Finansiering via skattemedel är
dock också tänkbar; statsbudgetens sammanlagda inkomster och
utgifter förändras inte.

Ett alternativ gäller själva anslagskonstruktionen.annat För
närvarande medlen tillär HI 51 milj. kr inlagda i litenm.m. en

inom det mycket jukvårdsförmåneranslagetpost Sstora cam.m.
20 miljarder 1995/962. Ett särskilt anslag skulle öka tydligheten i
medelsanvisningen. Atminstone i det sistnämnda fallet bör över-
läggningama HIs och SUBs medel föras utanför Dagmar-om
systemet.

För närvarande uttrycks medelstilldelningen sätt att
huvudmannens bidrag f.n. 51 milj. kr utbetalas till "HIs fond"
för vidare befordran till HI för stadgeenlig verksamhet, till SUB
5,5 milj. kr och till det särskilda produktionsstödet 4 milj. kr.
Någon fond i denna mening finns dock iinte praktiken och torde
inte heller åstadkommas.kunna Frågorna och under-över-om
skott, kapitalbildning o.dyl. bör behandlas huvudmännen iav
samband med finansieringsavtalet.

Grundfinansieringen HI bör hittills ske fråndet bidragav som genom
huvudmännen behandlats. HIs intäkter små,ärsom nu egna ca
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år10 milj. kr enligt budgeten för 1996. börDe enligt utredaren kunna
ökas, dels högre grad kostnadstäckning i nuvarande prisergenom av

avgifter,och dels väsentligt ökad avgiftsbeläggning inomgenom
provningsverksamheten. HI arbetar redan frågor.med dessa Dessanu
ökningar intäkterna angelägna bl.a. bakgrundär mot attav av
grundbidraget varit oförändrat år.under följden av

skall enligtHI nuvarande stadgar kunna frånuppdragta emot
sina huvudmän inom för befintliga Sådanamedel. uppdragramen

Någrahar hittills givits regeringen. de fåttuppdrag harHIav av som
sådan karaktär de skulle kunna bedömas innebära myndighetsut-att

frånövning Hls sida. Det gäller främst det statliga stimulansbidraget
för kompetensutveckling inom hjälpmedelsområdet, med milj.25som

år utgårkr också1997. kanDet gälla produktions-t.0.m.per anses
stödet i dess nuvarande karaktär särskilt beslutat bidrag. Somav
påtalats den s.k. Norrbomska utredningen i betänkandet Ompröv-av

åtagandenning statliga SOU 1995:93 krävs Iagstöd för attav
uppgift innefattar myndighetsutövning skall kunna delegeras tillsom

privaträttsligt Ett förslag till lag regeringenett organ. som ger
sådanmöjlighet överlämna uppgift till lämnasHI därföratt av

ocksåutredaren. Hit hör förslag till tillägg i sekretesslagensett
förteckning de privaträttsligaöver skall tillämpa offentlig-organ som
hetsprincipen.

Genomförandet HIFO-utredningens förslagav

genomföraAtt HIFOs förslag till del avtals-är nämnts storsom en
fråga för tidigareHIs och huvudmän och för "gamla" "nya"nya resp
HI självt. Betänkandet ocksåemellertid remitteras. Propositionavses
till riksdagen behövs med avseende dels fortsattastatens engage-

dels lagförslaget.i HI, Utredaren exempel hur tid-mang ger en
tabell för genomförandet skulle kunna Efter förberedelser ochut.se

vårenproposition 1997 skulle riksdagsbeslut kunna fattas hösten
1997 och avslutande såförberedelser kunna bedrivas ideelladenatt
föreningen Handikappinstitutet den nuvarande verksamhetenövertar

den januaril 1998.per



någraHIFO-utredningens förslag bedöms inte medföra nya
ingåttkostnader. har ellerDet inte heller i uppdraget budgetera HIatt

redovisa besparingar fråni HIs verksamhet. bidrag huvudmännenDet
föreslås, utgått år.milj. följd51 kr, har oförändrat undersom aven

Ingående måsteprioriteringar därför bl.a. med hänsyn tillHI,göras av
önskemålde olika finns utökad kanverksamhet. Dessutomsom om

de huvudmännen i anslutning till sitt avtal finansieringt.ex.nya om
HI, såkomma ställa krav rationalisering besparing iochattav som

fall blir den styrelsens sak genomföra.attnya
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Författningsförslag

1 Förslag till lag överlämnande vissaom av

förvaltningsuppgifter till Handikappinstitutet,
ideell förening

§ får1 Regeringen överlämna till Handikappinstitutet, ideell förening
frågor sådantfördelning bidrag och stödprövaatt annatavom som

gäller verksamhet hjälpmedelmed för med funktions-personer
hinder, och

skall lämnas sjukvårdshuvudmän, handikapporganisationer,till
medföretag hjälpmedelsområdetverksamhet ellerinom andra med

sådan verksamhet.

2 § För utövande förvaltningsuppgifter gällerenligt denna lag deav
föreskrifter meddelas regeringen eller den myndighetsom av som
regeringen bestämmer.

Denna lag träder i kraft den januaril 1998.
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2 Förslag till lag ändring i sekretesslagenom
1980: 100

Härigenom 100föreskrivs bilagan till sekretesslagen 1980:att
skall ha följande lydelse

Nuvarande lydelse
Bilaga:

Ienlighet med vad i kap.1 8 § skall vad föreskrivs isom anges som
tryckfrihetsförordningen del handlingarrätt hos myndig-att taom av
het i tillämpliga delar ocksågälla någothandlingar hos deav organ

nedan i måndennämns handlingarna hör till där angiven verk-som
samhet hos Verksamheten i förekommande fall medorganet. anges
hänvisning till i Svensk författningssamling SFS den för-numret
fattning med stöd vilken verksamheten har uppdragitsav organet.

Organ Verksamhet

Handelshögskolan i Stockholm statligt stöd i fonn utbild-av
ningsbidrag för doktorander
SFS 1976:1046

Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag ärenden TV-avgifter SFSom
1989:41

Föreslagen lydelse
Bilaga

Ienlighet med vad i kap.l 8 § skall vad föreskrivs isom anges som
tryckfrihetsförordningen del handlingarrätt hos myndig-att taom av
het i tillämpliga delar ocksågälla handlingar någothos deav organ

nedan i den månnämns handlingarna hör till där angiven verk-som

l Lagen omtryckt 1992:1474.
2Senaste lydelse 1996: 155: förslag till ändring i 1996/97137.prop.
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fall medförekommandesamhet Verksamheten ihos organet. anges
den för-hänvisning författningssamling SFStill i Svensknumret

uppdragitsfattning med stöd vilken verksamheten har organet.av

Organ Verksamhet

utbild-Handelshögskolan stöd i formi Stockholm statligt av
för doktoranderningsbidrag

1976:1046SFS
ochHandikappinstitzrttet. fördelning bidragideell/förening annatav

verksamhetgällerstöd som
förmed hjälpmedel personer

funktionshinder ochmed som
sjukvårdshuvud-lämnas till

handikapporganisatio-man,
företag med verksamhetner,

ellerhjälpmedelsområdetinom
verksamhetandra med sådan

SFS 1997:000
Radiotjänst i Kiruna TV-avgifter SFSAktiebolag ärenden om

1989:41

lagDenna träderi denkraft januari 1998.l
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l Inledning

l Uppdraget

Regeringens direktiv 1995:161 vårför utredning utgår från det
förhållandet inte bara landstingenatt också kommuner-numera utan

har skyldighet tillhandahålla hjälpmedel för funktionshindradena att
Som bakgrund för uppdraget finns dessutompersoner. önske-statens

mål lämplig juridisk form för verksamhet inte börom bedrivassom
i myndighetsfonn. Direktiven bifogas här bilaga Direktivensom
hade fastställts efter sedvanligt delningsförfarande. Det bör i an-
slutning till direktiven också påpekas utredningen tillsattes underatt
våren 1996 och inledde sitt arbete i månad.maj Utredningen har ar-
betat under benämningen HIFO.

Vår uppgift har varit den nämnda bakgrundenatt mot vilkapröva
förändringar bör ske Handikappinstitutets HI verksamhet,som av
Organisationsform och finansiering. Uppdraget tydligtär beskrivet
och i direktiven.avgränsat Det har inte fråganvarit prövaattom
andra alternativ HIän centralsom resurs.

Tyngdpunkten i institutets verksamhet skall enligt direktiven även
fortsättningsvis densamma Institutet såledesskall allt-vara som nu.
jämt ha huvuduppgifter främja, samordna och medverkasom att i
utvecklings- och forskningsarbete avseende hjälpmedel, ochatt prova
egenskapsdeklarera hjälpmedel och arbeta med Standardisering av
dem bedriva informations-samt att och utbildningsverksamhet för
både sjukvårdshuvudmännen och brukarna hjälpmedel. Handi-av
kappinstitutet skall utvecklingsresurs för landstingenvara en staten,
och kommunerna.
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ifrågaUtredningens uppgift själva verksamheten har därförom
varit bedöma förskjutningar i HIs verksamhet bör ske bak-att motom
grund kommunerna fått skyldighet tillhandahållaatt attav nu
hjälpmedel.

Vi har inte haft till uppgift utreda hjälpmedelsverksamheten iatt
landet sådan. Men det har naturligtvis varit viktigt för attsom oss

god överblick denna verksamhet för kunnaöver bedöma be-atten
hovet förändringar vid institutet.av

De ändrade ansvarsförhållandena inom hjälpmedelsområdet kan
påkallaeventuellt ändringari den stadga f.n. gäller för HI. Vi harsom

haft sådana förändringarpröva bör En särskild punktgöras.att attom
uppmärksamma där den samverkan bedrivsär mellan HI och ABsom
Sjukvårdshuvudmännens upphandlingsbolag SUB.

Direktiven slår fast inteHI bör myndighet. Valetatt vara en av
juridisk fomi stårför institutet därmed mellan aktiebolag och ideell
förening. En viktig deluppgift fråganhar varit hur kommunernasom
ökade hjälpmedelsansvar bör komma till uttryck i institutets nya
företagsform. ocksåVi har haft till föreslåuppgift hur HIs styrelseatt
i fortsättningen bör utgångspunkt dåEn bör enligtsammansatt.vara
direktiven handikapporganisationema fortsättningsvisävenattvara
bör företrädda i styrelsen.vara

Vi har inte haft till uppdrag lämna förslag institutets internaatt om
organisation, dess personaldimensionering e.dyl.

HI bör inte myndighet. önskemålnämnts Vissa isom vara en
direktiven har emellertid föranlett särskilda överväganden. Institutet
har redan och framgent ha till uppgift betjänaäven attnu avses
huvudmännen med utredningsarbete m.m.

sådanaEn uppdrag särskilt HIs uppgifter inämnstyp ärav som
fråga fördelning och uppföljning det statliga stimulansbidraget.om av
Även denna bidragsfomi bör HI enligt direktivenär hatemporärom

ocksåmöjlighet framgent fatta beslut fördelning medelatt om av av
sådan karaktär. Vi har vårtdärför i fråganuppdrag innefattat om
vilken legal fomi behövs för åläggas sådanHI skall kunnaattsom
uppgift innebär myndighetsutövning.som

HI finansieras f.n. så och Landstingsförbundetsätt att staten
årligen överenskommer visst frånbelopp den allmännaatt ettom
sjukförsäkringen skall tillföras vad benämns Handikappinstitu-som
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sådan,Härifrån verksamhetfond. bekostas HIs varutövertets som
Överenskommelserna träffasför drift SUB.medel bl.a.avsätts av

kommunaltVid utökatinom för det s.k. Dagmarsystemet. ettramen
ifrågasättasdet enligt direktivenverksamhet kani HIsengagemang

Ocksåfinansiering lämplig. Dagmarsyste-denna form för HI äravom
här. Vi haruppmärksammassuccessivt förändrade karaktär börmets

finansieringsåledes alternativlämna förslag tillhaft till upppdrag att
ingått i uppdraget beräkna HIsinstitutet. har det inteDäremot attav

medelsbehov.
våra förslag iför medför, liksomfinansieringsform HIEn ny

konsekvenser förövrigt, SUB.
innehåller fleraombildning HIVi har uppmärksammat att en av

måste i dessaviktiga hanteras i förhandlingar. Partermoment som
ioch de blivande huvudmännenförhandlingar dels de tidigareär

och deteller medlemmar, dels det "gamla"deras egenskap ägareav
genomförande ombildning bör"nya" institutet självt. HIsEtt av

till dendärför inte minst med hänsynplaneras huvudmännen,noga av
vårt också lagt instatliga Vi har därför i uppdragbeslutsprocessen.

frågan hur genomförandefas kan arrangeras.om en

1.2 HIFOs arbete

vårt Verksamhetsin-Den första har gällt roll ochdelen arbete HIsav
riktning. hjälpmedelsom-skapa överblickVi har därför sökt överen
rådet månvilkeni den bakgrunden bedöma iför sedanstort att mot

förhållanden, utveck-HIs roll behöver till ändrade bedömdanpassas
dokumentationling o.dyl. tagit del den omfattandeVi har somav

från utvärde-finns hjäpmedelsverksamheten, bl.a. de rapporterom
Ädelreformenringen utarbetats Socialstyrelsen samtsom avav

Landstingsförbundets och Svenska Kommunförbundets gemensamma
Ytterligarehjälpmedelsansvaret LOKAH-utredningen.rapport om

frånsåväl lämnatsunderlag i form fakta synpunkter harav som
frånsjukvårdshuvudmännens sida inte minstoch brukamas samt

ocksåHandikappinstitutet. organisationer har varit företräddaDessa



Ävensakkunniga i utredningen. från SUB fåtthar värdefulltav ett
underlag. Utredningen har gjort studiebesök HI och hjälp-en
medelscentral Västerås.

När det gäller HIs ställning privaträttsligt här desom organ
principiella övervägandena redan gjorts i sammanhang, vilketannat
också framhållits i direktiven. Vi såledeshar vårkunnat utgångs-ta
punkt i riksdagens beslut med anledning propositionen 1995/96161av

fonner för verksamheter beroende statligtär stöd, Viom som av m.m.
har vidare tagit del den genomgång antal berördaettav av organ,
däribland HI, redovisats i betänkandet Omprövning statligasom av
åtaganden SOU 1995:93. Särskilt vårtvärdefullt för arbete har det
varit också kunna del frånerfarenheter detatt praktikfallta av som

den nyligen företagnautgörs ombildningen Spri Hälso- ochav av -
sjukvårdens utvecklingsinstitut.

Såväl frågai företagsform finansiering för HI har utred-om som
ningen i utgåttsitt arbete från det ombildade institutets huvudmänatt

ägare/medlemmar.också dess finansiärerär och primära De förutsätts
också för arbetet med själva ombildningen.gemensamt Dettasvara
arbete förutsätter rad viktiga avtal mellan berörda Utred-en parter.
ningens förslag förutsätts också bli remitterat till ytterligare intressen-

HIFOs arbete har därför i berörda delar inriktatster. principför-ett
slag.



A Nulägesbeskrivning
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2 Hjälpmedelsverksamheten i
stort

En våra huvuduppgifter bedöma någraär förskjutningarav iatt om
Hls verksamhet bör ske till följd kommunernaäven harattav numera

hjälpmedelsansvar. såOmett fallet skallär utredningen lämna de
förslag behövs. För underlag våraför bedömningarattsom ett i
detta hänseende har sökt skapa översikt hjälpmedelsverk-överen
samheten för vilka förhållanden,att utvecklingstendenserse m.m.

påverkakan Hls roll. Vi har emellertid intesom haft till uppgift att
utreda hjälpmedelsverksamheten sådan. Vi har därför inte hellersom
gjort någon kartläggning verksamheten utgått frånegen utanav
befintlig kunskap. Denna har kommit till del i formoss av en
omfattande dokumentation kompletterandeextern materialsamt som
framlagts inom för utredningsarbetet från bl.a. sjukvårds-ramen
huvudmännen och brukarna deras företrädare i HIFO.genom

Den bild hjälpmedelsverksamheten således fått återgesav som
här i fonn avsnitt nuvarande förhållandenettav 2.l ochom ett
avsnitt med de synpunkter nu-läget delgetts liksom kändasom oss
förändringar och bedömda utvecklingstendenser 22. Vidare be-
skrivs HI och SUB i kapitel Vår värdering denna bild hjälp-av av
medelsverksamheten våraoch slutsatser för Hls Verksamhetsinrikt-
ning i kapitel avsnitten 4.1 och 4.2.ges

huvudmotivEtt för utredningens tillkomst det iär samband med
Ädelreformen tillkomna kommunala för hjälpmedel. Viansvaret
inleder därför den beskrivande delen med kort redogörelse för deen
grundläggande ansvarsfrågorna.

När talar hjälpmedel vi, inte särskiltom avser annatom anges,
hjälpmedel enligt halso- och sjukvårdslagen HSL skall erbjudassom
funktionshindrade landstinget eller kommunen. Vidarepersoner av



30

med författningens"tillhandahålla" omväxlandeanvänder uttrycket
"erbjuda".

Nu-läge2.1

hjälpmedelsområdetAnsvarsfördelning inom2.1.1

hjälpmedelsansvarSjukvårdshuvudmännens

År då landstingen,sjukvårdshuvudmånnen, dvs.1976 fick ett sam-
hjälpmedels-förfinansielltmanhållet organisatoriskt och ansvar

överenskommelse medefterverksamheten staten.en
Ädelrefonnen år och1992 hälso-kommunernaGenom övertog

boendeformersådana särskildabor isjukvårdsansvaret demför som
medsådana bostäderi20 §Socialtjänstlagen SoLi respavsessom

dagverk-ivistasför demi §21särskild service samt somavsessom
erbjudafår kommunVidareSoL 10omfattassamhet enavsom

hemsjukvård efter bl.a.kanochsjukvård i hemmethälso- och
sådanskyldighetenlandstingetmedöverenskommelse överta att ge

sjukvård endastomfattarochkommunal hälso-vård. nämndAll nu
läkarnivå.vård tillupp

sjukvårdochhalso-uppgifter inomovannämndaKommunens
allfördärmed kvarharLandstingen ansvaretHSL 18regleras i

ellerhuvudregelnenligtkommunaltvård omfattasinte ansvaravsom
därvidObs.3 §.enskilda fallet HSLi det attÖvertagandeefter

också i övrigtlakarnivå de falliharlandstingen om-somansvar
vårdansvar.kommunaltfattas av

verkaövergripandeockså alltid detLandstingen har attansvaret
befolkningen.helahälsa hosför god

ocksåsjukvård innefattarochhalso-förKommunernas ansvar
hjälpmedel förrehabilitering ochhabilitering,erbjudaskyldighet att

år 1994i HSLtiläggfönydligadesfunktionshindrade. Detta genom
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i fonn 18 Ett motsvarande tillägg gjordesav en för landstingensa
del HSL 3a §, dock med undantag vårdför omfattassom av
kommunalt ansvar.

I den nämnda 18 § finns vidare bestämmelse medgera en attsom
kommun efter överenskommelseen med landstinget kan överta

hjälpmedelsansvaret samband medutan Övertagande vårdansvaret.av
Ansvaret för hjäpmedel funktionshindrade följer således av

HSL. Samtidigt påverkas detta volymmässiga och kvalitativaansvars
konsekvenser också andra lagar. Införandet lagen stödav ochav om
service till vissa funktionshindrade LSS ökar det kommunala hjälp-
medelsansvaret, bl.a. övertagandet verksamheter enligtgenom deav
tidigare och elevhemslagama.omsorgs-

När landstingen 1970-talet helaöver hjälpmedelsansvarettog
skedde det någon särskild författningsregleringutan vad ärav som
hjälpmedel, vilka hjälpmedelsberättigade,är fårsom för-vem som
skriva o.dyl. undantag f kostnadsfria förbruksartiklar. Det förut-n:

verksamhetensattes skulleatt bedrivas i i överenstämmelsestort med
tidigare bestämmelser. Trots avsaknaden centrala bestämmelserav
har det sedan länge funnits betydande olika landstingen samsyn
emellan. Tidigare praxis har övertagits och utvecklats. Centralt stöd
har funnits i form samordnad provning, upphandling och infonna-av
tion.

ÄdelrefonnenI för lokalastort utrymme överenskommelser.gavs
I kanstort kommunernassägassett att Övertagit för hjälp-ansvaret
medel för daglig livsföring med inriktning till del behoven hosstor

har nedsatt rörelsefönnåga.personer sådanaDärsom avancerade
hjälpmedel behövs kräver specialiserad kompetens försom utprov-
ning och anpassning, landstinget ha således ianses ävenansvaret,
särskilt boende eller sådani hemsjukvård kommunen övertagitsom
vårdansvaret för. Den administrativa sidan hjälpmedelsförsörj-av
ningen har i regel ordnats avtal mellan landsting ochgenom resp
berörda kommuner. Dessa avtal innebär kommunerna replierar påatt
landstingens hjälpmedelscentraler. Se vidare avsnitt 2.1.2.

Det bör understrykas sjukvårdshuvudmännensatt innebäransvar
skyldighet tillhandahålla hjälpmedel.en att Det såledesär ingen

lagstadgad rättighet för den enskilde få hjälpmedel. Detta innebäratt
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också handahållshjälpmedlen till efter den enskildes behov inomatt
för huvudmans ekonomiskaramen resp. resurser.

Vissa centrala ansvarsfunktioner m.m.

någraHär de centrala uppgifter närmasttar upp av organ vars
frågoranknyter till de haft utreda. Vi vill i övrigt hänvisa tillatt

den omfattande förteckning myndigheter och organisationerövermer
finns i skriften Vägar till hjälpmedel och .samhällsstöd försom

funktionshindrade Handikappinstitutet.
Socialstyrelsen SoS tillsynsmyndighet för hälso- ochär

sjukvården och för socialtjänsten. sjukvårdenInom hälso- och har
styrelsen direkt tillsynsansvar fältet sin regionalaett genom

Ocksåorganisation. vissa uppgifter riksomfattande slag har lagtsav
Såregionalt. hjälpmedelsfrågomaSoS tillsynutövas överut t.ex. av

den regionala Umeå.enheten i Föreskrifter inom det medicin-m.m.
området,tekniska till vilket hjälpmedlen hör, handläggs dock centralt.

Vidare bedriver centrala bl.a.SoS uppföljning och utvärdering, delvis
Ädelreformensärskilda uppdrag såsom frågaregeringen iav om

årsoch 1994 handikappreform.
Arbetsmarknadsverket beviljar bidrag till arbetshjälpmedel.

inkl. arbetsplatsanpassning, för arbetslösa och nyanställda funk-med
tionshinder. bevakarAMS och främjar utvecklingsarbetet för arbets-
hjälpmedel. Som led häri upphandlingarAMS för tekniskagörett nya
lösningar i konkreta arbetssituationer. Riksförsäkringsverket och
försäkringskassorna har motsvarande roll parallellt med AMV i
fråga redan anställda funktionshinder.med Verksamheten medom -
arbetshjälpmedel beskrivs i avsnitt 4.2.närmare

Rådet för arbetslivsforskning har övertagit den tidigare
Arbetsmiljöfondens frågauppgifter i arbetsvetenskaplig forsk-om

områdetning. pågårInom arbetshjälpmedel rådet.programarbete vid
Boverket bl.a. för föreskrifter och rådallmänna bo-svarar om

städers och allmänna tillgänglighetlokalers för funktionshindrade
personer.
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Landstingsförbundetoch Svenska Kommunförbundet arbetar
med samordning och information rörande landstingens kommu-resp

hjälpmedelsverksamhet.nernas
Handikappinstitutet HI samhällets centralaär inomorgan

hjälpmedelsområdet. Bl.a. skall institutet "främja, samordna och med-
verka i utvecklings- och forskningsarbete avseende hjälpmedel för
handikappade och övriga delar den samlade hjälpmedelsprocess-av
en". Institutet och drivsägs f.n. och Landstingsförbundet.statenav
Närmare beskrivning HI i kapitelav ges

AB Sjukvårdshuvudmännens upphandlingsbolag SUB är
jsamhällets centrala för inköpssamordning handikapp-organ av

hjälpmedel. SUBs upphandlingar resulterari s.k. ramavtal. Dessa kan
användas sjukvårdshuvudmännen för inköp hjälpmedelav utanav
förnyat anbudsförfarande. SUB Landstingsförbundet.ägs SUBav
beskrivs inärmare kapitel 3 i detta betänkande.

Apoteksbolaget AB upphandlar och distribuerar de för närvaran-
de kostnadsfria förbrukningsartiklar KOFFA tillhandahålls vidsom
diabetes, stomi och inkontinens.

De behöver hjälpmedel företräds nivåcentralpersoner som
främst olika handikapporganisationer. måHär Deav nämnas
Handikappades Riksförbund DHR, Sveriges dövas riksförbund
SDR, Synskadades riksförbund SRF Handikappförbundenssamt
samarbetsorgan HSO är för rad andraett gemensamtsom organ en
förbund deän nämnda; i övrigt dentre nämnda förteckningen.nyss se
Brukarintressen tillvaratas också pensionärsorganisationerna.av

2.1.2 Hjälpmedelsverksamhetens omfattning,
organisation m m

Uppgifterna i detta avsnitt har i huvudsak hämtats från den s.k.
LOKAH-rapporten avsnittse 2.2.2 och kompletteringar som
lämnats under HIFOs arbete.
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detVilka hjälpmedel gäller

utifrån sjukvårds-framhållitsSom redan behandlar här hjälpmedel
huvudmännens skyldighet tillhanda dem.att

således, behovsprövning,efterVad hjälpmedel ochär somsom
tillhandahållas fastställskostnadsfritt för brukaren,normalt kan av

hjälpmedel kansjukvårdshuvudman. för vadvarje Gränserna ärsom
således olika kommuner.mellan olika landsting och mellanvariera

hjälpmedelstatiska hos huvudman,Dessa integränser är nyaresp
inte enbart grundtillkommer befintliga avförs. Detta skeroch av

Ocksåprodukter.tekniskt utmönstradedet sigröratt sett nya respom
Påtillhandahållas förändras.vad skallhuvudmannens somsyn

allmäntår funnit dehjälpmedel förts sedanhar ärattav mansenare
förekommande produkter.

Ädel-propositionen utifrån behovetgjordes, bl.a.1990/91:14I
uppdelningkommunala hjälpmedelsansvaret,klargöra detatt ennya

hjälpmedel förtvå hjälpmedel för daglig livsföringkategorier,i resp
därvid till denknötsvård och behandling. Kommunernas ansvar

ordval förekommer,första kategorin. andraMen även attt.ex.
hjälpmedel" landstingenför "enklare medanbörkommunerna svara

specialiseradhjälpmedel kräveravanceradeför "mersvarar som
och förskrivakompetens för att ut, anpassaprova

Ädel-propositionenavsågslivsföring ihjälpmedel för dagligMed
enskilde själv ellersådana för denfrämst hjälpmedel behövs attsom

hjälp skall kunnamed av annan

förflytta sig,personliga behovtillgodose grundläggande ....,-
nänniljön.ochomvärlden, fungera i hemmetkommunicera med

skolanivardagslivets rutiner i hemmet,orientera sig, sköta
rekreationsaktiviteter.fritids- ochdelta normalasamt

också kategoriurskiljakanInom denna enman numeragrupp
särskildameningen de inte kräver"enkla" hjälpmedel, främst i att

Utvecklingen medföråtgärder anpassning.för utprovning och att man
frånfår gråzon betraktas hjälp-tid tillkring vad annan somsomen

blivitsådana produkter" efter handfall "enklamedel. I vissa har
butiker ellerden enskilde iförekommande och kan köpasallmänt av
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apotek, medan andra alltjämt fåsendast kan hjälpmedels-genom
organisationen vidare avsnittse 2.2.

Till hjälpmedel för vård och behandling räknas sådanadels
medicintekniska produkter används för habilitering ellersom
rehabilitering i ordinärt eller särskilt boende, dels hjäpmedel som
kompenserar för förlust kroppsdel eller kroppsfunktion ellerav som
kan behövas efter medicinsk behandlingsinsats.en

Någon klar avgränsning mellan dessa olika kategorier hjälpmedel
kan dock inte Vadgöras. behövs för daglig livsföring isom en
situation kan behövas vårdför och behandling i en annan.

Utanför den HSL reglerade hjälpmedelsförsörjningen finns deav
hjälpmedel funktionshindrad kan behöva för fungera i arbets-en att
livet, arbetshjälpmedel eller arbetstekniska hjälpmedel för funktions-
hindrade. Dessa regleras bestämmelser inom arbetsmarknads-genom
området och lagen allmän försäkring. Vi har emellertidgenom om
ändå fått anledning diskussion Handikappinstitutetatt ta upp en om
och arbetshjälpmedlen kapse 4.

Vidare finns kategori arbetsteknisk vårdpersonalförutrustningen
m.fl., benämndaäven vårdarhjälpmedel. Sådan utrustning kan
motiveras eller sammanfalla med hjälpmedel eller hjälpinsaterav som
den funktionshindrade behöver.

Exempel ytterligare kategori hjälpmedel sådana funk-ären som
tionshindrade behöver för kunna sigägna och fri-att sport annan
tidsverksamhet.

Organisation för tillhandahållande hjälpmedelm.m. av
enligt HSL

Basen i hjälpmedelsorganisationen i regel landstingensär hjälp-
medelscentraler. De för service och anpassning hjälp-ansvarar av
medel för rådgivning och utprovning. ocksåsamt De för inköpsvarar
och lagerhållning hjälpmedel för leveranser till landstingetssamtav
vårdinrättningar och efter avtal till kommunerna. Hjälpmedlen lånär
till brukaren och hjälpmedelscentralema också återtaför attsvarar
och rekonditionera hjälpmedel. Det har inte funnits anledning för-
HIFO på hjälpmedelsverksamhetensatt organisationnämiare
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kliniker, primärvård, rehab-verksamhet 0.dyl.. hellerInte har utred-
ningen haft anledning beröra hjälpmedelsverksamhetens ställningatt
inom de sjukvårdshuvudmännensolika förvaltningsorganisation.

Hjälpmedelscentralema har oftast avtal med kommunerna bl.a.om
tillhandahållande hjälpmedel, service, anpassningar, konsultin-av

information Centralerna fungerar ocksåsatser, grossist ochm.m. som
lagercentral. Hjälpmedelscentralema lägger i regel viss procent-en

inköpspriset för täcka sina påslagkostnader.sats Detta haratt egna
många gånger föranlett diskussioner mellan landsting och kommuner.
Kommunerna dåhar ifrågasatt hjälpmedelscentralema mellan-som
instans mellan tillverkaren och kommunen liksom den service som

fårkommunen hjälpmedelscentralema.av
Syn-, hörsel- och ortopedtekniska hjälpmedel handhas genom-

gående landstingen. Dessa har oftast inrättat specialistenheter förav
de olika delområdena: syncentral, hörcentral och ortopedteknisk
verkstad. Dessa ofta knutna till Påär klinik. vissa håll, bl.a. iresp.
Landstinget i Uppsala län och Landstinget Dalarna har dessa centraler
sammanförts till sammanhållen förvaltning. Syftet har variten att
rationalisera verksamheten, skapa bättre samarbete mellan deatt ett
olika kompetensema vad flerhandikappade ocht.ex. attavser
förbättra servicen till funktionshindrade.

någraHos landsting finns också s.k. REDAH-center, dvs.
regionala för databaserade hjälpmedel för handikappade.center

årLandstingen har 1996 49 hjälpmedelscentraler, 33 syncentraler,
91 hörcentraler, 45 ortopedtekniska verkstäder, 9 REDAH-centra och

tolkcentraler.27 Vidare finns i landet drygt 30 datatek funktions-för
hindrade bam.

Någon sammanställning antaletöver anställda vid de olika
Centralema har inte gjorts.

Det samlade kapitalvärdet alla hjälpmedel utlånade tillärav som
brukare uppgåtorde till 5 miljarder kronor, frånuppräknatc:a
uppskattning kapitalvärdet utlånadeför alla hjälpmedel i Uppsalaav
läns landsting.

Hjälpmedelsanvarets fördelning mellan landsting och kommuner
Ädel-propositionenshari och för sig skett enligt huvudprinciper. Det

för lokala överenskommelser harstora utrymmet emellertid i
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landstingsområdenvariationer olikapraktiken lett fram till avsevärda
emellan.

respektive län harhjälpmedelsförsörjning iför denAnsvaret som
omfatt-inte alltid medöverförts till kommunerna stämmer överens

Överens-sjukvård förtsningen i övrigtden hälso- och över.av som
enbart förtill hjälpmedelkommelserna har i begränsatsstort sett

kommunikationshjälpmedel. länrörelsehindrade datoriserade Ioch ett
rörelsehindrade ochhjälpmedel förhar för samtligaansvaret vuxna

två endastlän hari alla boendeformer förts till kommunerna. Iöver
vårdarhjälpmedel till kommunerna.överförts

ochövertagit hälso-elva landsting har kommunernaI
sjukvårdsansvaret hjälpmedels-boendeformer. Hur mycketi alla av

överförts varierar dock.ansvaret som
två tecknats:Mellan avtal i huvudsak slaghuvudmännen har av

landstingens hjälpmedelscentraleravtal mellan kommuner och om-
köp tjänster eller hyra hjälpmedeloch köpav av

primärvård köpavtal mellan kommuner och landstingens om av-
ochrehabiliteringsresurser, tjänsteköp arbetsterapeuterdvs. av

hjälpmedelsbe-sjukgymnaster. avtal omfattar ibland enbartDessa
uppföljning.dömning och utprovning träning och-

avtalen för landstingens hjälpmedels-I 1993 det fortfarandeär
lagerhållning, distributioncentraler föri utsträckningstorsom svarar

och teknisk hjälpmedel. Avtalen varierar mycketservice överav
landet vad debiteringsmodeller,Lex.avser m.m.

också hjälpmedel. Ivarierar vad kostnaderna förAnsvaret avser
flesta hjälpmedelde fall har kommunerna övertagit föransvaret

nivåtekniska manuellden och ekonomiska motsvaras av ensom
någrarullstol. I landsting har kommit dra gränsenöverens attman om

går elektriskavid rollatorer, i landsting Uppsala vidgränsenett
i övertagitrullstolar tabell nedan. har kommunerna principDärse

för alla hjälpmedel för rörelsehindrade.ansvaret vuxna



hjälpmedelsansvaretGränsvärden för kommunaladet

utifrån inominomomfattningprisklass
samtligasärskildaproduktgrupper

boende-for boende-
formermer

några T. Nhjälpmedel
tillöverförda kommu-

förutom arbtekn.nerna
utrustning

hushålls- och hygien- U000 krlca
hjälpmedel

O. W. Z, YA.rollator300 krlca
BD

G, PD.rullstol stand ACmanuell5 000 krca

MX R,mllstolar H. K,alla manuella8 000 krca

Chjälpmedel förkr samtliga10 000ca
rörelsehindradevuxna

ochoch hör-Ortopediska verkstädernasdeHjälpmedel tillhörsom
överenskommelsema.områden berörtshar intesyncentralernas av

ochsynpedagogerförskrivsMånga hjälpmedelde t.ex.avsomav
förpåverkar dock möjligheternaaudiologeranpassningslärare eller

aktivt liv.funktionshindrade leva ettatt
kom-ochlandstingansvarsfördelningen mellaniSpännvidden

från ilandstingennedanstående exempelmedkan belysasmuner
Örebro Uppsala län.resp.

Örebro individuellaför allalandstingetläns landsting harI ansvar
sådan och utrustninganpassningDärmedhjälpmedel. ensommenas

och kompenserarlivsföringenför den dagligabehöver somperson
uppstår iså intehandikappfunktionsnedsättningeller mildrar att

förharförhållande omgivande miljön. Kommunernatill den ansvar
personalensådana hjälpmedelomvårdnadshjälpmedel. ärDet är som

funktionshinderade skall under-arbete medför dessi behov attav
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lättas. Hjälpmedelscentralens budget hanteras inom habiliterings-
förvaltningens budget. Det gäller också produkter lämnas vidutsom
filialema vid lasaretten i Karlskoga och Lindesberg hjälpmedelsamt
för rörelsehindrade hjälpmedelscentralens sortiment, lämnasur som

inom primärvården.ut
I Landstinget Ädelöverens-Uppsalai än överfördes genom

kommelsen 1992 kostnadsansvaret till kommunerna för alla tekniska
hjälpmedel för handikappade och rörelsehindrade äldre änpersoner

år20 både i ordinärt boende och i särskilda boendeforrner. Lands-
tinget har fortfarande för hjälpmedel för barn ochansvaret ungdomar

år.20 Hjälpmedelscentralent.o.m. resultatenhetär inom lands-en
tinget, via försäljning och uthyrning hjälpmedel finansierarsom av
sin verksamhet. Länets kommuner idagegen för 85 %svarar ca av
hjälpmedelscentralens verksamhet/intäkter. Uppsala kommun är
länets köparestörsta hjälpmedelscentralens tjänster.av

2.2 Utvecklingstendenser inomm.m.

hjälpmedelsorrtrådet

I detta avsnitt lämnas kort redovisning någraett viktiga utveck-av
lingstendenser inom hjälpmedelsområdet. De avseddaär att ge en
översikt frågorvilka det gäller och deras För de bedömningarav art.

behöver frågaigöra förutsättningarna för HIs verksamhetom
behöver inte gå frågornanärmare i sådana, vilket inte hellersom
varit vår uppgift.

Vidare lämnas sammanfattning de synpunkteren av
hjälpmedelsverksamheten Ädel-Socialstyrelsen framfört i sinasom

Landstingsförbundetsrapporter samt och Svenska Kommun-av
förbundets hjälpmedelsansvarets fördelningrapportgemensamma om
den s.k. LOKAH-utredningen.
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Utvecklingstendenser2.2.1

Hjälpmedelsbehovet

kostnadutvecklingen ochSåväl hjälpmedelsutvecklingen sam-som
fråga vadtydlighet itill kravhällsekonomin kommer ledaatt om

nivåer kedjanolika finns iradhjälpmedelsbehov. Enmedsom avses
ochenskildhjälpmedel förbedömningar behovet personenavav av

efterfrågan,enskildestillgodoses: denidentifieras ochhur det skall
behovet.föreliggandegrundereller andra sakligadet medicinska

ambitionsnivå förinomochprodukt beroendeval ramenav m.m.
och prövadeutreddasituation, dettotalbedömning individensaven

hjälpmedelsresurshuvudmannensinom förbehovet resursenramen -
ochhjälpmedelmellanprioriteringarberoendei sin ärtur avsom

ekonomi.helahuvudmannensinsatser inom förandra ramen
kostnadsfritti principtillhandahålls gammaltsedanHjälpmedel

ochredanförekommeravgiftsbeläggningde ordinerats. Men nuom
öka.väntas

produkter helt börföreslås enklavissaLOKAH-rapportenI att
behövasällan kanenskilde intedenbrukaren. Eftersombekostas av

också tankenisådana hjälpmedel framförsflertal rapportenett
många fall harkostnader. Inågon skydd alltför högaform motav

hjälpmedelsförteckningarna.sådana avförtsprodukter redanenkla ur
förbrukningsartiklarkostnadsfriaexempel de s.k.Ett ärannat

inkontinens.ochtillhandahålls stomivid diabetes,f.n.KOFFA som
diabetes ochsådana vidföreslås artiklarIproposition 1996/97:27 att

fåläkemedelsförmånen, kommervarvid brukarenstomi inordnas i att
föreslåsInkontinensartiklarför stomiartiklama.betala egenavgift

fårläkemedelsfönnånen och landstingoch kommunerligga utanför
avgift brukaren.här rätt utatt ta av

svårfrågan kanhjälpmedelsbehoven DenHur attärstora vara
fås uppgifterstorleksordningaruppfattningbesvara. Men avomen

imänniskorfått miljonerfrån via HI. l,2utredningenSCB som
Mångafunktionshinder.någon fonnberäknas halandet permanentav

det totala antaletfunktionshinder. Av ärdem har än ett camerav
svårt.hälften Cadrygtrörelsehindrade,600 000,hälften, varav
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30 000 rullstolsburna. 35 40 äldre behöver rullstolär 000personer -
för förflyttning. 100Av 00 synskadade behöver specialisthjälpsom

80 årar % 65 eller äldre. 100 000 synskadade. Minstärca gravt
300 000 beräknas beroende hörapparat. Inompersoner vara av
KOFFA-systemet finns l80 000 brukare inkontinenshjålp-ca av
medel, behovet sådubbelt Ca 20 000stort.men anses vara personer

stomiopereradeär och 210 000 diabetiker.ärca
Några faktorer påverkasärskilt bedöms hjälpmedelsbehoven,som
dåoch i regel med höjande verkan, de följandeär

ökade tekniska möjligheter tillsammans med brukarkrav högre-
livskvalitet; hit hör bl.a. ambitionen utvidga möjligheternaatt att
få hjälpmedel vid fritids- och motionsverksamhet
ökningen antalet äldre och längre livslängd; någontill mindreav-
del kan effekten denna faktor kanske dämpas högreav genom
hälsonivå medicinska framsteg leder till flersamt attgenom som
kan botas.
vård i hemmet beräknas bli allt vanligare, vilket påställer krav att-
hjälpmedel tidigare utformats för vårdmiljöbruk isom nu
utformas och för hembrukanpassas

Den tekniska utvecklingen

Denna utveckling går såvälsnabbt allmänt frågaisett som om
hjälpmedel.

Särskilt gårsnabbt f.n. utvecklingen inom IT-området. In-
formationsteknikens landvinningar torde ha relativt störresett
betydelse för funktionshindrade för människor Ocksåän i allmänhet.
tillgängligheten till denna teknik viktig för dessaär grupper.

Ett viktigt koncept anpassningenär "allmän" såteknik attav
produkterna kan användas funktionshindrade. Strävan härär attav
standardprodukter frånredan början utformas för sådanmöjliggöraatt
användning, "design for all".

Den tekniska utvecklingen hjälpmedel bidrar till efter handattav
eliminera mellan olika användningsområdengränserna för hjälp-
medel, mellan vårdhjälpmedel för och behandling sådanat.ex. och
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avsettsför daglig livsföring, sistnämnda ochmellan kategorisom ar-
betshjälpmedel den personalensmellan funktionshindrades ochsamt

hjälpmedelresp osv.

Tillgänglighet fysiskatill den miljön

Den fysiska kommuni-miljön bostäder och andra byggnader,-
ocksåkationer andraförändras i allt takt.snabbare Menm.m. -

samhällsområden, vårdområdet, och ställeri sinutvecklas snabbtt.ex.
krav Sjukvård nedläggningmiljöns utformning. i hemmet,tur av

vårdbehovinstitutioner, kvarfler äldre med bor hemma ärstort som
Mellanmiljön.exempel förändringar ställer kravsom nya

samband. Behovetfysisk miljö hjälpmedel finns starktoch ett av
utformadhjälpmedel grad beroende miljöni hög hur ärär sam-av

avgörande förtidigt miljöns utformning kan ettomsom vara
förändradehjälpmedel ochöverhuvudtaget kan användas. Nya

föråldra-på blirhjälpmedel krav miljön. Tidigareställer normernya
frågor tilltillgänglighetde. Allt detta innebär arbetet med röratt som

fysisk måste samordnat med arbetetmiljö bedrivas samtidigt och som
hjälpmedelsfrågor.rör

Kostnadsutvecklingen

Årskostnaden sjukvårdshuvudmännens hjälpmedelsinköp uppgickför
kostnader förHärtill kommer1995 till 1,6 miljarder kr. statensca
1,6 miljarderförbrukningsartiklama "Koffa"de kostnadsfria om ca

innefattande huvud-Någonår. aktuell uppgifthelt ävensamma
beräknades1990personalkostnader finns inte. Förmännens m.m.

hjälpmedel inköpskostnader ochlandstingens kostnader för per--
uppgå framskriv-till miljarder kr. Enligtsonalkostnader 3,2 vissaca-

skullegjorts vid Landstingsförbundetningar dessa uppgifter somav
uppgåårliga totalkostnad för hjälpmedel redan kunnasamhällets nu

kostnadsdrivandefaktortill minst 6 miljarder kr. En nämns somsom
tillhandahålls påindividuellt grundhjälpmedel i ökad gradär att av

institutionsvårdövergången från särskildatill boende eller tilleget
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frånboendeformer utskrivning patientertidigareoch avgenom
institutionsvård.

åtminstoneSådana delviseffekter kanstrukturella antas vara
övergående. framåt för-torde främstKostnadsutvecklingen vara
knippad i detmed utveckling hjälpmedelsbehovetden antyttssomav
föregående.

påpekas finnsnämnda material,Som i Landstingsförbundets nyss
hittillsvarande kostnadsutveck-det inga analyser dennärmare av

lingen.

Organisatorisk struktur

De organisationsmönster f.n. finns lokalt har redovisats isom
pågår frågaavsnittet former samverkanEn utveckling i förom

mellan huvudmännen. för denna utveckling behandlas i denPrinciper
nämnda ochLOKAH-rapporten. I trycks landstingensrapporten
kommunernas för hjälpmedel vilkenoavsettgemensamma ansvar
uppdelning gjorts. Behov finns samverkans-som gemensammaav

eller organisation för hjälpmdelsverksamheten.organ av gemensam
Se vidare referat i avsnittLOKAH-rapporten 2.2.2.ett av

Hjälpmedelsmarknaden

finnsI Sverige arbetardrygt 300 hjälpmedelsföretag. Företagenca
produktutveckling,med tillverkning, marknadsföring och försäljning

Mångahjälpmedel. småDe flesta eller företag. demedelstoraärav av
små utpräglade fåmans-företag destark specialisering. Utövermedär
traditionella hjälpmedelsföretagen arbetarfinns företag30ca som
med och för meddatorbaserade hjälpmedel personerprogramvaror
funktionshinder.

mångafrågabetydelse hjälpmedel därmed förStor i ochom
många företag det produktionsstöd och den avsättningsgarantihar

medlen förf.n. kan Handikappinstitutet. Framförallt detärsom ges av
anspråk,produktionsstöd avsättningsgarantini medantas mersom

tjänar sällan behöver utlösas. Former förtrygghet och ytterstsom en -
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också framgent, eftersomstöd till företag torde komma behövasatt
pågår.utveckling hjälpmedel ständigtav nya

efterråganMånga justföretagen situationeni denär attav
huvudmännen köptderas produkt avklingar efter det ettatt upp

då sökergrundbehov. naturligt företaget sigDet är att ut en
högsvenska produkter hainternationell marknad, där anses

provningsförfarandesom tillämpaskvalitet. inte minst till följd detav
HI.av

efterfrågan till drygttäcks hjälpmedelSamtidigt den svenska en
tredjedel import.genom

efterfrågan på dettid närktsspirande utländsk harEn närsenare
ildreområdet.från inom handikapp- ochgäller tjänster Sverige

detFrågan för tjänsteexport iiom bl.a.ökade förutsättningarom
området regeringskansliet.bereds f.n.sociala inom

ihjälpmedels-fördyringarviktigt medel för begränsaEtt att
bedrivs ABinköpssamordningverksamheten den centralaär som av

kap 3Sjukvårdshuvudmännens upphandlingsbolag SUB vidarese
piodukterna.provade och godkändaoch baseras de HIsom av

hjälpmedesområdet kanframtida kostnadsutvecklingen inomDen
inte detemellertid utvecklas oönskat sättett gemensammaom

nivå behålls ytterligare. Det kaneller utvecklasagerandet lokal
skulleregi kunnai kommunsbefaras inköpsverksamhetatt egenen
nersonal- ochmedföra högretill priser hjälpmedel ochleda högre

driftkostnader hos kommunen.andra

perspektiveti det internationellaHjälpmedel

Ökade Handi-u-lånder.där bidra behövs i bl.a.insatser Sverige kan
WHO. Menkonsult SIDA ochkappinstitutet medverkar bl.a. som

fåttockså äldrefrågor ökadhandikapp- ochi land Japan harett som
bådeoch för insatser inçmaktualitet. Ett fält för samarbetestort varu-

tjänsteområdet därmed.och öppnas
gäller olkainternationell utveckling formerEn typ avannan av

hjälpmeddsfrågor.i Detför uppträdandesamverkan gemensamt
fråga provningutvecklingsarbete, normering tLa.gäller bl.a. i om

utbildning. JtvecklingenStandardisering information ochoch samt
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områden såväl Europasamarbetetinom dessa kan förväntas inom
också för-inom nordiska Norden skerdet samarbetet. Inom ensom

fråga provningdelning emellan, iarbetsuppgifter länderna t.ex. omav
och standardisering.

2.122 rörandesynpunkter och förslagVissa

hjälpmedelsverksamheten

detta avsnitt sammanfattande Översikt vadI lämnas först av somen
utvärde-hjälpmedelsverksamheten i Socialstyrelsens SoSsägs om

Ädel-reformen. sammanfatt-ringsrapporter Därefterrörande ges en
ning KommunförbundetsLandstingsförbundets och Svenskaav

hjalpmedelsansvarets fördelning mellanröranderapportgemensamma
landsting och kommuner LOKAH-utredningen.

Socialstyrelsens rapporter

Ädel-frånHIFO har tagit del vissa SoS underlagsrapporterav av
utvärderingen slutrapportvad galler hjälpmedel styrelsenssamt om
Ädelreformen. Några huvudpunktema här förrefereras attav
komplettera och konkretisera den allmänna bakgrund beskriv-som
ningen hjälpmedelsverksamheten i detta betänkande.utgörav

ÅdelHjälp/nedelsver/csamhetentvá påejier 94: 16. SoS pekarär
olikheter ifrågasätter vård pålandet och kravet likaöverstora om

villkor uppfylls. Frågan betalningsansvaret dominerar diskussio-om
landstingi och kommuner. Organisation och administrativanerna

försvårar samverkan. Brukarnas valfrihet begränsad. Detärsystem
fanns beläggdock inte för brukarnas situation skulle ha försämrats.att
Viss frågadockfanns hos brukarna i kompetensen inomoro om
hjäpmedelverksamheten.

l-Uälpmedelsj/Jrrvörjning erfarenheter olika organisations-av--
modeller 9524 konsultrapport studie syftande tillär över atten en
belysa organisera och driva verksamheten. Studien kon-sättet att
centrerades till hjiilpmedelscentralema. för avtal, finan-Forrnema
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siering och betalning har enligt betydelseSoS självastörre än
organisationsmodellen. Underlag lämnas för och fastarenärmareen
samverkan mellan landsting och kommuner. Avtalsformema bör ses

liksom landstingsenhetemasöver, betalt sina kommunalasätt att ta av
kunder.

fljälpmedel brukarens likasåperspektiv 96: l konsult-är enur
Där beskrivs studie företagen i antal kommuner syfterapport. etten

belysa brukarens förutsättningar fåför hjälpmedelsbehovatt att ett
rollator/manuell rullstol tillgodosett och kommunenatt ettge
underlag för vidare bearbetning. Bland förslagen i märksrapporten
ökad information hjälpmedlens användningsmöjligheter ochom
alternativ, ökad uppföljning och identifiering kompletterandeav
behov, bättre samverkan med hemtjänsten, bättre tillvaratagande av
idéer teknikförbättring tydligare former för kontakt medsamtom
brukaren.

Åidelreformezi slutrapport 199612. SoS konstaterar gränsenatt-
mellan enklare mångaoch avancerade hjälpmedel tolkats olikamer

och därför finnsdet spännvidd i tolkningensätt detatt storen av
Ädel.hjälpmedelsansvar kommunerna fick Vidare pekarsom genom

vårdenSoS bristen helhetssyn i varigenom hjälpmedels-
behoven ofta inte beaktas. Till del beror hjälp-detta atten
medelskompetent personal saknas. SoS sin tidigare iaktta-upprepar
gelse hjälpmedelsverksamheten kännetecknas parallellaatt av
organisationer och komplicerad administration, vilket verkar kost-

försvårar såvälnadsdrivande och samverkan mellan huvudmännen
internt hos huvudman. Sammanfattningsvis SoS bl.a.som resp anser

det kommunala kostnadsansvaret för enklare hjälpmedel böratt
preciseras och landstingen, likartat i landet, bör hasättatt ett

för komplexa hjälpmedel.ansvar

LOKAH-utredningen

påbörjadefebruariI 1995 Landstingsförbundet och Svenska
Kommunförbundet utredningsarbete inom hjälp-ett gemensamt

Ädelre-medelsområdet. Bakgrunden beskrevs huvudpunkter:i tre
formen; Socialstyrelsens iakktagelser: huvudmannens erfarenheter av
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pågående avtals- gränsdragningsdiskussioner. Vidare hade vissaoch
upphandlingsfrågor aktualiserats.

våren 1996. EfterArbetet redovisades i rapportförslag be-ett
handling i förbundsstyrelserna överlämnades till medlem-rapporten

för hjälpmedelsverksamheten.beaktande vid planeringenmarna av -
framhållasDet bör här för HIFOs del LOKAH-rapporten utgjortatt

värdefullt beskrivningarunderlag i utredningens arbete. Deett m.m.
föregåendelämnats del LOKAH-i avsnitt bygger till storsom

och kompletteringar till den.rapporten
principfrågorFöljande behandlades i rapporten

hjälpmedelsansvaret-
enkla produkter/ett individuellt ansvar-

utrustning/vårdarhjälpmedelarbetsteknisk-
kommunansvarsuppdelningen mellan landsting och-

samverkansfonner och kommunmellan landsting-

frågaI hjälpmedelsansvaret utredningen den legaladiskuterarom
anknytningen, bl.a. möjligheterna innefatta hjälpmedelsansvaretatt
i Svårighetensocialtjänstlagen. definiera begreppet hjälpmedelatt

den kopplingen habilitering rehabilitering talar docktill "ochnärasamt
enligt utredningen för hjälpmedel alltjämt skall enligtettvara ansvar

sjukvårdslagen. ansvarsfråganhälso- betonaroch anlutning tillI-
måsteutredningen de arbetar med hjälpmedel kunna anläggaatt som

påhelhetssyn den enskildes behov. förutsätter god kom-Dettaen
hos understryks behovetpersonalen. Ipetens rapporten av

kompetensutveckling, den tekniska ochmed hänsyn tilläven
medicinska utvecklingen

sådana förslagLOKAH-utredningen lämnahar haft ambitionen att
i hjälpmedelsverk-inom beñntli kan öka effektivitetensom ga ramar

därvid avancerade hjälpmedelsamheten och förutrymme merge
svårtframförallt Samtidigt börför funktionshindrade. sompersoner

i få tillgångdag till produkterinte hjälpmedelsberättigade somanses
förenklar samverkanvardagen. bör därför, iLandsting och kommuner

omprioriteringarmed handikapporganisationema, genomföra de som
föreslårbehövs. skall förUtredningen den enskilde självatt svara-

enkla produkter Landstingapotek. ochköp i affärer ellergenom
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kommuner bör i dialog med brukarorganisationema definiera vilkaen
produkter "enkla". Dessa bör inte längre förskrivas. Utprov-ärsom
ning i förekommande kvarståendefall information bör docksamt vara
skyldigheter, övergångsskedeliksom i till produkternaatt ett attse

tillhandahållas.kan
föreslår, frågaUtredningen i begreppet arbetsteknisk utrust-om

ning/vårdarhjälpmedel, anpassad eller lyft i bostadensängatt t.ex. en
den funktionshindrade behöver bör kunna betraktas ettsom som

hjälpmedel ocksåi daglig livsföring personalen använderäven om
sådanutrustningen. Detsamma bör gälla individuellt anpassaden

rullstol den enskilde inte kan köra själv körsutansom som av
vårdare.ellerpersonal Arbetsteknisk utrustning därmed enligtavser

sådanutredningen endast utrustning behövs till följdsom av ar-
betsgivarens arbetsmiljöansvar.

Ansvarsuppdelningen mellan landsting och kommuner. Utred-
svårigheterningen beskriver frågabakgrund de finns isom som om

hjälpmedelsområdetbegreppsbestämning inom och de varia-stora
frågationer finns i tolkningar och avtal avsnitt 2.1.2 isesom om
Därpå någradetta betänkande. redovisas alternativ för uppdelning

och precisering hjälpmedelsansvaret mellan huvudmännen.av -
framhållerSammanfattningsvis utredningen varje uppdelningatt av

måste utgå från målet fåunderlätta för den enskilde deansvaret att att
måstehjälpmedel behövs. ocksåLandstinget och kommunen hasom

hjälpmedelshanteringen och hjälpmedlensen gemensam syn
roll i habilitering och rehabilitering.

Oavsett vilken modell för måsteansvarsuppdelning väljs densom
också praktiskt grundas samarbete mellan landstingnärarent ett

föreslåroch kommuner. Utredningen landsting och kommuneratt tar
organisatoriskt för hjälpmedelsförsörjningen,ett gemensamt ansvar

hur själva hjälpmedelsansvaret delats Detta kan skeoavsett upp.
samverkansorgan, bolag ellerett ett gemensamtgenom en gemensam

ocksåförvaltning. Det kan ske kommunalförbund ellergenom gemen-
organisation för verksamheten. Hör- och syncentraler börsam om-

ingårde inte direkt i den organisationen motsvgemensamma vara-
kopplade till denna. Den organisationen börnär gemensamma svara
rådgivning,för utprovning, anpassning informationoch hjälp-om

ocksåmedel. börMan ställning till associationsfonn för stöd-ta



49

funktioner inköp, lagerhållning och distribution sen/ice ochsom samt
rekonditionering.

LOKAH-utredningen inte ställning till vilka lösningar kantar som
lämpligast, framhåller måstedetta utifrånutan lokalavara avgörasatt

förutsättningar.
Enligt uppgift till frånHIFO Svenska Kommunförbundet oktober

1996 har konkret utvecklingsarbete baseratett LOKAH-utred-
ningen inletts i flera län.
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3 Handikappinstitutet i dag

3.1 HIs hittillsvarande utveckling

HI bildades år 1968 och Svenska centralkommitténstaten förav
rehabilitering SVCR Övertagande del dengenom storav en av
verksamhet dittills bedrivits SVCR kring forskningsom ochav
utveckling hjälpmedel och rehabilitering för handikappade.av En
statlig utredning SOU 1967:53 hade pekat behovet ytterligareav

och ökat samhällsengagemang inom området.resurser HI hade vid
40 anställda, i huvudsakstarten personal från SVCR.ca

Efter hand genomgick HIs verksamhet förskjutning, frånen
medverkan i direkt framtagning hjälpmedel långsiktigttillav
utvecklingsarbete, provning hjälpmedel och insatser för öka deav att
marknadsmässiga förutsättningarna för produktion hjälpmedel.av
Förutom uppgifter beträffande hjälpmedel och hjälpmedelsförsörj-
ning har ocksåHI sedan länge haft arbetsuppgifter rörande tillgäng-
lighetsfrågor.

År 1976 sjukvårdshuvudmännenövertog hela föransvaret att
tillhandahålla hjäpmedel. Vissa statliga uppgifter överfördes till
Landstingsförbundet. Den statliga inköpssamordningen avlöstes

Landstingsförbundetatt startade SUB,genom sedan dess sköttsom
denna verksamhet.

I samband med denna förändring utreddes också HIs framtida roll
och verksamhet. På grundval utredningsförslaget SOU 1976:8av
ombildades årHI 1978. Huvudmän blev och Landstingsför-statennu
bundet. Institutet övertog del Landstingsförbundetsstoren av
dåvarande uppgifter inom hjälpmedelsområdet.



ställningmarkeradfickHIombildadeDet sam-somen mernu
hjälpmedelsfrågor medoch störreförcentrala etthällets ansvarorgan

hänsyntekniskasituation. Förutomtotalaenskilde brukarensför den
synpunktermedicinskapsykologiska ochockså sociala,skulle

myndighets-avseendenvissahade ihjälpmedlen. H1anläggas en
haintedocktycksjuridiskafrågan HIsställningliknande statusom

bl.a. "angedåvarande stadgar,ienligt l §skulle,behandlats. HI
riktlinjer,utfärda dedärvidinriktning ochhjälpmedelshanteringens

också enligt l §skullebehövs". HItillämpningsföreskrifter m.m. som
liksomHIprissättning".hjälpmedelsi olikaskäligheten"bedöma -

delså vissperioddenna sättfinansierades under attSUB aven
Hjälp-fond.tillfördes HIshjälpmedelsersättningensärskildaden

ochsjukförsäkningenallmännadenbekostadesmedelsersättningen av
invånare ikronbeloppvissahuvudsak i fomiutgick i resp.perav

avräknadeskronbelopphuvudmannaområde. andel dessaEn resp.av
träffas1980-talet överens-mittenfond. Fr.o.m.till HIsfördesoch av

för Dag-finansiering inomoch SUBsHIskommelsema ramenom
marsystemet.

År skulle3,5milj kr,35budgethade HI1988 varavcaen
produktionsstöd.avdelas förskullemilj kroch 1,5till SUButbetalas

15.uppgick till 1antal tjänsterPersonalen
då ochår 1990utveckling kombrytpunkt i HIs statenviktigEn

HjälpmedelsutredningensbakgrundLandstingsförbundet mot av
förändringarvissaöverenskomoch 471989:39förslag SOU om

år HI1991.gälla,bil 3,1990/91:51institutetrörande prop att o m
HIsändradesBl.a.karaktär.normerandeuppgifterhaskulle inte av

innebarbort. Det§inslagen i lnyssnämndaså destadgar togsatt
hjäpmedelsförteckningrekommenderande ersattesHIsfrämst avatt

uppgift,ocksåfickHIprodukter.braförteckningar över en nynu
teknik iutnyttjandetstimuleraochinitieranämligen av nyatt

hjälpmedelssammanhang.
sinaförockså inomHIingicköverenskommelsenI att ramen

Villkorenhuvudmän.sinautredningsuppdragutföraskallresurser
uppdrag, intefrån andraskillnadtillsådana uppdrag kan,för

finansie-för HIsformenändradesVidareHIs styrelse.bestämmas av
i deninordnadeshjälpmedelsersättningenföljdring attavsom

därmedochsjukvårdshuvudmännen. HIersättningen tillallmänna
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SUB fick sina medel direkt frånanslag sjukförsäk-ettnu genom
ringen, alltjämt dock inom Dagmarsystemet.

Förutom Hjälpmedelsutredningen ocksåhar Handikapputred-
ningen berört HIs verksamhet. I sitt slutbetänkande SOU 1992:52
föreslog utredningen arbetsupgifter för frågaHI i arbetshjälp-om
medel.

Sedan HIs stadgar tillkom har ytterligare förändringarnya av
förutsättningarna för HIs verksamhet inträffat och lett till HIFO-att
utredningen tillsätts. Den viktigaste förändringen kommunernasärnu

ÄDEL-reformenför hjälpmedel till följd och, till följdansvar av
härav, önskemålet från nuvarande huvudmän kommunerna ocksåatt

sig i HI. En det nyligen aktualiseradeär behovetengagerar annan att
finna lämpliga privaträttsliga fonner vid statliga iengagemang organ
utanför myndighetssektorn, bland dem HI. En tredje punkt HIsär att
finansiering via Dagmar eventuellt kan behöva avlösas någonav

finansieringsfonn.annan

3.2 HIs nuvarande organisation och
verksamhet m m

3.2.1 Organisation

HI samhälletsär centrala för hjälpmedelsfrågor. Huvudmän förorgan
institutet ochär Landstingsförbundet. De överenskommer,staten f.n.
inom för Dagmarsystemet. bl.a. stadgar och finansiering.ramen om
HIs gällande stadgar se bilaga 2 har varit i kraft sedan den 1nu
januari 1991. Finansieringen sker i huvudsak frånvia anslag den
allmänna sjukförsäkringen.

HI inte myndighetär har någonheller inte erkänd självständigmen
juridisk ställning. I de diskussioner statliga verksamhetsformerom

ägt tid har HI privaträttslisom ansettsrum ettsenare vara organ
och har jämsidesnämnts med de anslagsberoende stiftelserna inom
forsknings- och utvecklingsområdet.
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bestårInstitutets förstyrelse nio ledamöter och suppleanterav
dem. Regeringen tvåfyra ledamöter, f.n. representerarutser varav
handikapprörelsen. Landstingsförbundet Ord-fem ledamöter.utser
föranden regeringen. Styrelsens ledamöter och suppleanterutses av

år.förordnas för högst Till styrelsen f adjungerade SUBs VDärtre .n.
fråntjänsteman Landstings- Svenska Kommunför-samt en resp

bundet.
Under styrelsen leds HI direktör. I övrigt institutet f.n.ärav en

organiserat fyra avdelningar, nämligen för provning, infotekFoU,
och administration. finns intematio-Dessutom direktörens kansli, ett
nellt sekretariat och tidningsredaktion. personalbudgetHIsen

år påomfattar 90 tjänster 1996, vartill kommer viss personalextra
projektbasis. medlem iHI Arbetsgivarverket AV. Därmedär om-
fattas Hls personal via lokalt kollektivavtal RAL-B, reglerarsomav
löne- och anställningsvillkor för statliga mfl. Vidare omfattasbolag
HI de statliga pensions- och trygghetsavtalen.av

Mål3.2.2 och verksamhet

ändamål ochHI har enligt stadgarna till främja, samordnaatt
forskningsarbete hjälpmedelmedverka i utvecklings- och avseende

för handikappade övriga delar samlade hjälpmedels-och denav
processen.

områdetarbetar inom hela teknik för funktionshindrade. Mer-HI
sådana sjukvårds-institutets arbete gäller hjälpmedelparten av som

tillhandahåller också medhuvudmännen enligt HI arbetarHSL. Men
liv.andra produkter och tjänster kan underlätta den enskildessom

Områden för-där HI arbetar bl.a. ADL-hjälpmedel, hjälpmedel förär
barnhjälpmedel,flyttning, hygien, kommunikation, och fritid,sport

boendet.multimediastöd för utvecklingsstörda teknik isamt ny
också områdetInstitutet har medverkat inom arbetshjälpmedel. I HIs
ingår tillgänglighet i olikaverksamhet dessutom insatser för ökad

miljöer och verksamheter.
målsåsomverksamhetsplanering övergripande "attI HIs anges

förbättra livskvaliteten för människor med handikapp bragenom
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hjälpmedel och ökad tillgänglighet i samhället". nå målFör dettaatt
bedriver institutet arbete i huvudprocesser, nämligentre

utveckla och förbättra hjälpmedlenatt-
utveckla och förbättra hjälpmedelsförsörjningenatt-
utveckla och förbättra tillgänglighetenatt i samhället-

Inom och dessa områden finns delprocesservart ett inom vilkatreav
i sin de aktuella projekten eller andratur aktiviteter inordnas.

Utöver den verksamhet HI planerar helt självständigt kansom som
utredningsuppdragnämnts i enlighet med stadgarna till in-m.m. ges

stitutet eller Landstingsförbundet,staten utföras inom förav att ramen
befintliga medel.

sådantEtt uppdrag för räkning f.n. förär fördel-statens att svara
ning frånmedel det tidsbegränsade statliga stimulansbidraget förav
utveckling hjälpmedelsförsörjningen vidarese avsnitt 4.5. Bl.a.av
i betänkandet Omprövning åtagandenstatliga SOU 1995:93av
påtalas denna uppgift innebär myndighetsutövningatt vid institutet

legalt stöd härför skapats.utan att
Det finns emellertid också påexempel uppdrag karaktär.av annan

Ett aktuellt sådant det regeringenär nyligen givna uppdragetav att
utveckla lT-program med syfte främja funktionshindradesett ochatt
äldres användning IT.av

HIs planerade verksamhet 1996

Redogörelsen i det följande grundar sig i HIs publikation
Verksamhetsprogram 96, liksom på verksamhetsberättelsen årför
1995, kompletteringar lämnats tillsamt utredningen. Härsom ges
först sammanfattning med påtonvikt institutets övergripande ochen
utvecklande roll. Därefter beskrivs HIs verksamheter, i enligtstort
den organisatoriska indelningen.
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Sammanfattning

utifrånarbetar roll nationellt kunskapsorgan inomHI en som
hjälpmedelsområdet. Institutet har samlat för forskning ochett ansvar

provning, information utbildning. vid-utveckling, och HI har ett
såvälsträckt nätverk i Sverige internationellt.som

Delområdet utveckla förbättra hjälpmedlen omfattar underoch
år främjandeåtgärder såsom1996 bl.a. initiativ, ekonomiskt stöd och

ifråga hjälpmedel.försöksverksamheter Produktutvecklingenom nya
påverkasbevakas och HIs FoU-arbete ocheget genomgenom

provning och Standardisering. teknik medelHI attsatsar ettny som
svårtlivskvaliteten för funktionshindrade;förbättra bl.a. ettgenom

omfattande försöksverksamheter. kompetensutvecklingIT-program,
utarbeta söker institutet inspirera tillGenom FoU-programattm.m.

forskning och utveckling.ny
fråga hjälpmedelsforsörjningenutveckla och förbättraattom

sjukvårdhuvudmännen fast isamarbetet med SUB och inslagär ett
tillgångverksamhet. Syftet det skall finnas till bra,institutets är att

åretoch prisvärda hjälpmedel. Under fortsätter arbetet medsäkra att,
åtgärderfrämja ökadstöd det särskilda stimulansbidraget, förav

hjälpmedelsområdet,inom för samverkansformer,kompetens nya
ökad brukarmedverkan HI prioriterar utvecklingsstörda detnärm.m.

hjälpmedelsförsörjning för eftersattagäller förbättrad grupper.
särskild försöksverksamhetGenom HI möjligheter förprövaren nya

till motion och hobbyverksamhetfunktionshindrade och stödersport,
område.utveckling hjälpmedel dettainomav nya

såvältillgängligheten innefattarAtt utveckla och förbättra den
miljön den tekniska och där främst den infonnationstek-fysiska som

främstniska. arbetar med guide-lines/faktamaterial, infonna-HI med
expeitmedverkan i kontaktverksam-tion, externa samtgrupper annan

IT-området särskilda projektinsatser. roll ihet. Inom En viktiggörs
arbete tydliggöra sambandet mellan hjälpmedel ochHIs är att

miljöutfonnning.



F0 U- verksamheten

FoU-verksamheten syftar till utveckla och bättre hjälpmedel,att nya
hjälpmedelsförsörjningen utvecklasatt och förbättras liksom till-

gängligheten i samhället bådevad gäller den fysiska och informa-
tionstekniska miljön. En särskild uppgift arbeta kompetens-är medatt
utveckling för såväl personal inom hjälpmedelsverksamheten som
brukarna hjälpmedel. Denna uppgift fullgörs bl.a. med stöd detav av
särskilda statliga stimulansbidraget. också kurser,men genom
konferenser, nätverk och utbildningsmaterial.

Arbetet bedrivs vid FoU-avdelningen, har 25 budgeteradesom
tjänster verksamhetsåret 1996. Arbetet består till delenstörsta utar-av
betande FoU-program, initiering och stöd och medverkan iav av
olika projekt, liksom infonnation och andra kringaktiviteter i an-
slutning till projekten och genomförandet deras resultat. Fortlöpan-av
de samverkan med andra FoU-organ, utvecklande nätverk dyl ärav o
också viktiga inslag i arbetet, liksom medverkan i EU-projekt inom
handikapp- och hjälpmedelsområdet. De viktigaste FoU-satsningama
har redan framgått den sammanfattande beskrivningen Avav ovan.
redan genomförda projekt kanstörre REDAH-projektet,nämnas som
lett till det finns nio s.k. REDAH-centeratt regionala förnu center
datorbaserade hjälpmedel för handikappade, satsningen s.k.samt
Datatek, där funktionshindrade fårbarn möjlighet med datorstödatt
kunna leka och utvecklas. Fn. finns 33 stycken datatek.

områdetInom teknik har HI utvecklingenstött produk-ny av nya
anpassningar ochmetoder. mångater. I projekt har HI visat nyttan

teknik för dövblinda, svårt rörelsehindrade,t.ex. utvecklings-av ny
störda m.fl. Utvecklingsprojekten bedrivs i samarbetenära med bl.a.
landsting, handikapporganisationer och statliga myndigheter. Under

1996 bedrivs två projekt tillsammans med AMS,t.ex. gällande
grafiska gränssnitt för synskadade förresp. programvaror personer
med läs- och skrivsvårigheter dyslektiker.

Hjälpmedel för barn område.viktigtär pågårHärett annat ett
arbete med utforma FoU-program. Detta ocksåatt omfattarett
utveckling kompetens hos personal och föräldrar.av

Ekonomiskt omsluter FoU-verksamheten 52 milj. kr 1996.ca
tvåMer tredjedelarän denna budget utgörs projekt-av externaav
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milj.anslag, det det statliga stimulansbidraget 25ärstörstavarav
frånIövrigt finansieras verksamheten fond milj.medel HIs l lcaav

försäljningsintäkter 3 milj.casamt
stödform produktionsstödet. InstitutetsEn särskild det s.k.är

årligen skall kunnahuvudmän överenskommer belopp HIett somom
igånganvända för medverka till serieproduktion kan kommaattatt av

århjälpmedel. milj. kr förvissa angelägna För 1996 disponeras 4
ändamålet. förlust-kopplat till produktionsstödet den s.k.Nära ar

garantiåtagan-förgarantin benämnt avsättningsstöd. Ramennumera
dock endast idena f.n. likaledes milj. kr. Garantierna utlöses4år ett

fåtal fall.

StandardiseringochProvning

institutets huvuduppgifter och egenskapsdeklareraEn ar att provaav
med Standardiseringhjälpmedel för funktionshindrade och arbeta av

hjälpmedel.
verksamhetsåretvid provningsavdelningen. FörArbetet bedrivs

Verksamhetens kost-1996 avdelningen budgeterade tjänster.har 27
två tredjedelar fond och14,3 milj. kr täcks till drygt HIsnader avom

delförsäljningsintakter bl.a. avgifter för vissi övrigt i huvudsak av
frånintäkter bilanpassningen se nedan.provningen ochav

kopplatprovning, bedömning och infonnationArbetet med iir nära
gällerupphandling bedrivs SUB och, dettill den centrala närsom av

Apoteksbolaget. med-kostnadsfria förbrukningsartiklar. HIs.k. av
också med andrakravspecifikationer. HI samarbetarverkar hår med

i Norden och i andra länder.provningsorgan,
fråga hjälpmedel förInstitutets provning ackrediterad iär om

rullstolar. söker ackredite-stomi inkontinens och för manuella HIoch
områden. Ackrediteringenmetoder inom dessaring ytterligare görsav
inkontinensartiklar, liksomSwedac. stomi- ochPrövningen avav av

uppdrag Socialstyrel-diabeteshjälpmedel och texttelefoner sker av
avgiftsbelagd, dock med fullackrediterade provningenDen ärsen.

kostnadstäckning.
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Institutets provning omfattar inte bara den tekniskarent prov-
ningen också bedömning och frågautvärdering iutan hjälp-om
medlens funktion och kvalitet.

Hl deltar i internationellt och nationellt standardiseringsarbete
inom rad områden. På uppdrag Hälso- sjukvårds-ochen av
standardiseringen driver HI sekretariaten tvåi tekniska kommittéer,
ISO/TC l 73 internationellt plan, och CEN/TC293 nivå.europeisk
HI har f.n. också ordförandeskapet i dessa två kommittéer, liksom i

antal olika sub-kommittéerett m m.
Beträffande information provade hjälpmedel, avsnittom m.m., se

3.3.2
Provningen omfattar drygt 500 provningsärenden år. Detper

dominerande inslaget hjälpmedelär för medicinskt handikappade och
för rörelsehindrade. Kostnaderna för provade och upphandlade
hjälpmedel uppgick årunder 1995 till 3,2 miljarder kr. Ca hälftenca
härav belöpte sig hjälpmedlen för medicinska handikapp diabetes,
stomi, inkontinens

Provningsresultatet, uttryckt antalet produkter förtssom som upp
eller inte förts i institutets förteckningar, framgår tabellenupp av
nedan.

Provade hjälpmedel år 1995

Uppförda uppförda Totalt

Hörapparater 30 8 38
Manuella rullstolar 18 17 35
Eldrivna rullstolar 1l 34 45
lnhalalorer 6 4 10
CPAP 5 1 6
TNS-stimulatorer 2 l l 13
Rollatorer 13 9 22
Gåbord 2 10 12
Kryckkäppar O 3 3
Reglerbara sängar 5 0 5
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ocksåprovningsavdelningen anpassningInom finns verkstad fören
bilar för med rörelsehinder och andra funktionsnedsätt-av personer

ningar. Dels individuella anpassningar, dels enklaregörs mer
standardiserade lösningar till försäljs andra verkstäderävensom
inmontering. En del utrustningen för bilanpassning tillverkasstor av

HIS verkstad. Verksamheten omfattar f.n. 200 anpassningar perca
år och sysselsätter Verksamheten finansieras till delanställda.tre stor
med försäljningsintäkter.

Internationellt samarbete

nivåer:har omfattande internationellt inomHI samarbete olikaett
iEU, U-landssamarbete och inom Norden.

EU-områdetInom har s.k. Heart-utredningen, leddesden som av
grunden förHI, lagt utvidgat europeiskt samarbete inom hjälp-ett

medelsområdet. har i rad andra EU-projekt.HI medverkatäven en
fåttInstitutet har regeringsuppdrag för denett ansvaretgenom

delen handi-svenska Handynet, europeisk hjälpmedels- ochav en
också årenkappdatabas. kommer under ledaHI 1997 och 1998 att ett

projekt inom EU-kommissionens s.k. nämligenTIDE-program,
projektet TASC. Det syftar till utveckla och utvärderaatt programvara
för med kognitiva funktionshinder.personer

Beträffande medverkan internationellt europeisktHIs i och
standardiseringsarbete, under provning.se ovan

u-landsfrågorVad gäller samarbetar HI med konsultSIDA som
hjälpmedelsområdet. årinom Vidare kommer institutet 1997under att
till s.k. WHO Collaborating Centre.utses ett

nordiskaDet samarbetet gäller bl.a. provning och Standardisering.
månProvningsverksamheten visshar i kunnat delas mellanupp

länderna. En policy har utarbetats för kravspecifikationergemensam
för provning och bedömning hjälpmedel. HI deltar dessutom iav

hjälpmedelsfrågor.olika nordiska handikapp- ochrörandeorgan
HI har vid sidan de organiserade projekten uppdragenochav

också omfattande internationell kontaktverksamhet, bl.a. meden egen
ocksåoch Nordamerika. inslag i verksamhetenJapan Ett är att ta emot

f.n. iutländska studiebesök vid HI genomsnitt vecka.ett per
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Alla avdelningar vid HI berörda och har sin del i det inter-är av
nationella samarbetet. En övergripande och samordnande roll utövas

det internationella .sekretariatet med fn. fyra anställda. Sekretaria-av
handhar dessutom självt vissa projekt.tet

ri/Ormationsverksamhet

Alla verksamhetsansvariga ocksåvid HI informationsansvarigaär
inom sina områden. Rapporter frånoch dokumentationresp. annan
utvecklingsarbetet, produkt- och sortimentinformation från prov-
ningen, kurser och konferenser sakområdenainom exempelär
informationsprodukter och -tjänster sakenheterna för.som svarar

HI tidningen Allt Hjälpmedel för vilken särskildutger om en
redaktör finns i anslutning till direktörens kansli. Tidningen utkom-

med år. såvälDen vänder sig till demmer sex nummer per som
arbetar med hjälpmedel till brukarna. Avsikten tidningenär attsom
kritiskt skall granska hjälpmedelsområdet och lyfta fram goda

frånexempel hjälpmedelsverksamheten.
HIs avdelning Infoteket bildades åri slutet l994av genom sam-

manslagning bibliotek, kundttjänst och vissa in-av gemensamma
formationsfunktioer. Infoteket har, inom den nämnda generellaovan
ansvarsfördelningen, till uppgift för samordning, försäljning,att svara
beställning och abonnemang Infoteket också producentärm.m. av
övergripande eller information.gemensam

Infoteket har ocksåemellertid informationsstrategisk roll inomen
InfoteketHI. skall mötesplats för dem söker kunskap ochvara en som

information hjälpmedel. Infoteket skall söka för in-vägarom nya
formationsspridning med hjälp årteknik. Under 1996 etablerasav ny
i detta syfte HIs elektroniska Handikappinstitzttetmötesplats Direkt.
Vidare har HI sedan 1996 infonnationstjänstsommaren en
Internet.

En särskild biblioteketär betecknas Nordensresurs som som
området.inomstörsta Bibliotekets katalog. ocksåHandicat, finns

tillgänglig via databasen Spriline.
För infoteket har l l tjänster budgeterats för verksamhetsåret 1996.
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årUnder 1995 anordnade HI 30-tal kurser och konferenser. Avett
årtrycksaker tidskrifts-HI 70-tal 20ut ett rapportersamma gav m m,

frånoch 350 produktblad provningsverksamheten.nummer ca m.m.
Försäljningspriset informationsprodukter kalkylerasHIs van-

ligen liknande institutet,för övrig försäljning vid dvs. isatt som
detta fall medtas endast kostnaderna för teknisk framställning och
distribution. Lönekostnader vid infoteket eller sakansvarig enhet
medtas inte. Försaljningsintäktema förs tillbaka till sakverksam-resp

ingårhet och del i den budgeterade finansieringen dessa.som en av
har flera databaser under produktdatabas.HI uppbyggnad, bl.a. en

innehållaDenna kommer alla hjälpmedel den svenska markna-att
den. Dessa databaser planeras bli tillgängliga via bl.a. Internet.

Ledning och administration

tvåUnder styrelsen leds institutet direktören. kansli med f.n.Ettav
utredare och direktörsassistent biträder direktören med ledningsf-en
rågor. ochKansliet förbereder sammanträden med styrelsen m.m.

Vidsamordnar verksamhetsplanering, remisser utredningar.HIs och
också kvalitetsfrågor.kansliet drivs arbete institutets arbetemedett ett

årunder 1996 fortsättning och uppföljningutgör av ensom en
föregående år genomförd kvalitetsanalys.

administrativa avdelningen tjänster.Den har f.n. 18 budgeterade
två verksamhetsområden.Avdelningen har huvudsakliga Det ärena

samordna personal-, ekonomi- och IT-verksamhet ochHIs attatt
sköta kontorsservicen. driva och denDet andra samordnaär att
administrativa utvecklingen, bl.a. kompetensutveckling, arbetsmiljö
och jämställdhet.
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3.2.3 Ekonomi

Intäktssidan domineras det HIs huvudmän överenskomnaav av
frånanslaget den allmänna uppgårsjukförsäkringen. Anslaget till

51 milj. krl996. Härtill kommer det statliga stimulansbidraget om
25 milj. kr., projektbidrag 13,5 milj. kr för-caexterna samt egna
säljningsintåikter 10 milj.om ca

kostnaderna,Av för 1996 budgeterats till 81 milj. exklsom ca
stimulansbidraget, 9,5 milj. villkorade huvudmännen.är Detav
gäller ersättning till SUB 5,5 milj. och produktionsstöd till företag
4 milj. inkl förlustgaranti, ytterligare 4 milj. vid behovvarutöverev
får i anspråk för förlustgaranti i samband med beställningar.tas

deAv egentliga kostnaderna vid dominerarHI personal-egna
kostnaderna 31 milj. kr. Andra material och köptaärstora poster
tjänster 13,5 milj. och projektbidrag 6,6 milj., de sistnämnda
således de särskilda produktions-utöver och stimulansbidragen.

Institutets verksamhetsåretbudget för 1996, jämförd med budget
framgårutfall för på omstående1995, tabellen sida.resp. av

frågaI budgeteringHIs och redovisning bör det noteras attom
huvudmännen i sina överenskommelser frånanslaget sjukförsäk-om
ringen till "HIs fond" skall användas dels för HIsger pengarna som
verksamhet enligt stadgarna, dels för utbetalning de nämndaav nyss
beloppen till SUB och produktionsstöd/förlustgaranti. Uttrycket
"fond" har emellertid enligt vad upplysts i praktiken ingensom annan
innebörd "kapital" i HIs balansräkning. Beträffande fonden,än egen

vidare kapitelse



HI:s budget 1996 1000-tal kronor

Budgctpost Budget Utfall 1995 Budget

INTÄKTER

frånAnslag allmännasjukförsâkringen 51 000 51 000 51 000

Trycksaksförsäljning 2 175 3 219 3002

Kurser/konferenser 2 300 2 857 2 785

Vcrkstadsintäktcr 1600 1345 l 500

Såldatjänsteroch övriga intäkter 995 3 382 3602 3

projektanslagExterna 5 225 10596 13565

Stimulansbidrag 25 000 25 000 00025

Summa intäkter 90 295 97 399 99 510

KOSTNADER

Ersättningtill SUB 5 500 5 500 5005

Produktionsstöd 000 000 0004 4 4

Personalkostnader 970 576 73029 29 31

Lokalkostnader 2365 190 4 4 320

Kontorsomkostnader 3 400 3 339 2 885

Avskrivningar 2 010 2 530 9801

Tryckning, distribution 655 8252 3 200 2

och traktamentenResor 3 335 4 147 3 350

Material köptatjänsteroch 7 455 52512834 13
Övriga kostnader 1215 2 035 5301

Projektbidrag 685 6 5753

Stimulansbidrag 25 000 25 000 25 000

fördeladkostnad 4 820 O 3 070

Summa kostnader 94 550 1000822 106290

Resultatföre 255 2 683 6 780räntor 4- - -
Ränteintäkt 3 200 4 400 2 800

fondreservFörändring l 055 -1 717 3 980- -
åretsFondreservvid slut 86310 13635 9 655
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Stimulansbidraget, slutligen, från särskilt anslag iett stats-ges
budgeten i syfte påskynda utvecklingen hjälpmedelsförsörj-att av
ningen för med vissa särskilda hjälpmedelsbehov. olikaDegrupper
ändamål bidraget beskrivs i avsnittnärmare 4.5. Bidrags-som avser
fomien beslöts 1993 i samband med tillägget i hälso- sjukvårds-och
lagen rörande sjukvårdshuvudmännens skyldighet tillhandahållaatt
hjälpmedel. Bidragsgivning har beslutats för årfyra fr.o.m. den
l januari 1994 såledesoch upphör utgångenmed år 1997. Bidragetav
utgår årligen med 25 miljoner kr. Anslagsbeloppet utbetalas av
Socialstyrelsen till HI för fördelning medlen till olikasom svarar av

och för uppföljning bidragsgivningensmottagare effekter.av

3.3 Samverkan mellan Handikappinstitutet
och SjukvårdshuvudmännensAB

upphandlingsbolag SUB

3.3.1 SUB

SUB sedan 1976är samhällets centrala för inköpssamordningorgan
hjälpmedel för handikappade. SUB Landstingsförbundetärav ett av

helägt aktiebolag. årligaI de överenskommelsema mellan ochstaten
förbundet fn. inom för Dagmarsystemet medel föravsättsramen
SUBs driftkostnader. Beloppet 5,5 milj. årkr 1996 betalas HIut av
och är täcka hela kostnaden för SUB medavsett att undantag för vissa
marginella sidouppdrag för vilka fårSUB särskild frånersättning sin
ägare.

SUBs uppgift upphandlaär bra, säkra och prisvärda hjälp-att
Måletmedel. SUB skallär tillförsäkra sjukvårdshuvudmännenatt -

landsting och kommuner bästa möjliga priser och leveransvillkor-
produkterna erbjuda enkelt beställningsförfaran-samt attm.m. ett

de. SUBs upphandling baseras kravspecifikationer från HI.m.m.
Härigenom säkerställs de hjälpmedel upphandlas tillgodoseratt som
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också funktionellainte bara tekniska krav, kvalitativa ochutan
sådana. ställs vadInte sällan innebär detta högre krav änatt som

fåskallenligt EU/EES-reglerna minst behövs för hjälpmedelatt ett
säljas.

lagenFör upphandlingsverksamheten vid SUB gäller numera om
offentlig upphandling LOU, 1992:1528. SUBs arbete i regelär

avropsavtal.inriktat träffa ramavtal tidigare benämning:att
uppfyllerAvtalen träffas med leverantörer de produkter somav

sjukvårdshuvudmänkraven och behövliga för ochbedöms attsom
tillgång hjälpmedel.brukare skall till olika och modellertyper av

sjukvårdshuvudmannen utnyttjande avtaletDet sedan medär som av
från någonköper önskad produkt de aktuella leverantörerna.av

denNormalt kan enligt LOU ramavtal endast görasmotavrop av
ingått Nämnden för offentlig upphandling har emellertidavtalet.som

sjukvårdshuvud-ställt sig bakom den ordning det möjligt förgörsom
upphandlingsför-SUB-avtalenmännen göraatt mot utan egetavrop

beslutatfarande. Förutsättningen dock huvudmanär att attresp.
sådanauppdra SUB träffa avtal.att

såinnehåller vanligtvis prestationsrabatter lägre priserAvtalen att
fås samordnadevid beställningar. Härigenom premieras lokaltstörre

landstingbeställningar. Vanligvis sker detta i dag för ettgemensamt
landstingets hjälpmedelscentral.och motsvarande kommuner genom

fås fördelen sortiment och maximaltHärigenom ettett gemensamtav
SUB-avtalens mängdrelaterade rabatter.utnyttjande av

finns ingetavtal dock frivilligt. DetUtnyttjandet SUBs ärav
inom LOUshinder för huvudman upphandlingatt genom egenen

andra leveran-regelsystem köpa andra hjälpmedel eller utnyttjaatt
törer.

Flertalet SUB-upphandlingar genomförs EU/EES-upp-som
samtliga vissthandlingar. Värdet förväntade SUB-mot ettavropav

iavtal kan ofta beräknas överstiga de tröskelvärden samklangsom
genomarbetademed EU/EES-reglerna stadgas i LOU. SUB har väl-

rutiner för sina upphandlingar.
några hjälpmedelsområden såvälgällerInom speciella där köpett

i HI i stället förprodukt tjänst, utarbetar SUB samarbete medsom
ramavtal nonnalavtal. omfattar i fullständigt skick underlags.k. Dessa

avtalstecknande. aktuellaoch mallar för lokal upphandling och De
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områdena är ortopedteknisk service, bröstprotesförsörjning, peruk-
och toupéförsörjning, optikertjänster hörselteknisk service.samt

SUBs upphandlingsverksamhet omfattar f.n., förutom de nyss
nämnda normalavtalen, 330 ramavtal inom sammanlagt 32 avtals-ca
produkt-områden. Det beräknas sjukvårdshuvudmännen år 1995att
utnyttjade SUB:s olika avtal med inköp motsvarande 1,6 miljarder kr.

SUB informerar huvudmännen det upphandlade sortimentetom
upphandlingscirkulär. Dessa kompletteras de med HIgenom av

samproducerade soniment- och prisöversiktema. Detta informations-
material tillsammans med HIs produktblad översikt detöverger en
provade och upphandlade sortimentet. Upphandlingsinfonnation
tillhandahålls också på diskett för de huvudmän, f.n. tiotal,ett som
använder datorstöd för sin hjälpmedelsverksamhet.

3.3.2 Samverkan institutet- SUB

Som framgått har samverkan mellan HI och SUB sin tyngd-ovan
punkt i den integrerade provning upphandling infonna-processen - -
tion. Ett samverkansområde bådamellan de gällerannat administra-
tionen produktionsstöd och avsättningsgarantier, i huvudsakav som
sköts HI, där SUB medverkar i enlighet medav attmen genom
Dagmaröverenskommelsen teckna de avtal behövs med till-som
verkama. Ett viktigt samarbetsområde ocksåär utvecklingen av
produktdatabaser stöd för upphandling och information och försom
kunskap i allmänhet hjälpmedlen.om

Handikapphjälpmedel omfattas lagen 1993:584 medicin-av om
tekniska produkter. Det medför hjälpmedlen fr.o.m. 1998-06-14att
måste CE-märkta för köpas och i bruk. CE-märketattvara tas
innebär produkten medöverensstämmer de väsentligasteatt kraven
i berört EU-direktiv och den därmed ha tillräcklig säkerhetatt anses
för kunna marknadsföras inom EES. Märketatt däremot ingetsäger

kvalitets- eller funktionskrav det slag ställs HI iom av som upp av
dess bedömningar produkter och ligger till grund för SUBsav som
upphandlingar. förhållandeI till med CE-märkning blir detsystemet
således särskilt sådanaangeläget krav specificeras i SUBsatt noga
anbudsunderlag. CE-märkningen ocksåtorde i Övrigt komma att
påverka HI och SUB.





B Utredarens överväganden
och förslag
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4 Handikappinstitutet

4.1 Handikappinstitutets roll i

älpmedelsverksamheten

4.1.1 Hjälpmedelsverksamheten dynamisk,-
föränderlig, angelägen

få tillgångAtt till bra och säkra hjälpmedel viktig grundförut-är en
sättning för människor med funktionshinder skall kunna levaatt ett
självständigt nåoch aktivt liv och bra livskvalitet. kunnaAtten
tillhandahålla bra och säkra hjälpmedel redan det skäletär av en
angelägen uppgift för landsting och kommuner, fastlagd i hälso- och
sjukvårdslagen. Det dessutom angeläget med hjälpmedels-är att
insatser kunna minska eller dämpa behovet andra insatser.av

De behöver hjälpmedel har ökat. Utbudet har ut-grupper som
såvecklats flerallt funktionshinder har kunnat kompenseras. Dettaatt

har såvälskett enklare avancerade hjälpmedelattgenom som mer
utvecklats. Volymen årligenhjälpmedel anskaffas ligger mättsom nu,

inköpskostnad,i 1,6 miljarder kr. Härtill kommer kostnaden förca
de förbrukningsartiklar tillhandahålls kostnadsfritt vid vissasom
diagnoser likaså 1,6 årmiljarder kr enligt uppgift 1995.senasteca
Samhällets uppgår såledessammanlagda inköpskostnad till drygt tre

år.miljarder kr Härtill kommer den betydande kostnaden förper
hjälpmedelsmedelsorganisationen, inga säkra uppgifter f.n.varom

tillgå.finns att
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efterfrågan hjälpmedel skulle ellertalar förIngenting avtaatt
får ökandealltjämt räkna med ökande behov ochplana Tvärtomut.

Några kapitelutvecklingstendenser har beskrivits ikostnader.
genomslagskraft ökningenkan beräknasFaktorer ärstor an-avsom

vård teknik efter-utvecklingentalet äldre, ökad i hemmet, samtav ny
Ökadeområden.frågan krav kommer därmedoch behov inom attnya
i hjälpmedelsförsörjningen.rationalitet och effektivitetställas

hjälpmedelsfrågoma SamtidigtiSamhällets är stort.engagemang
1970-förändrats. Vid mittenden organisatoriska strukturenhar av

för hjälpmedlen. Genomlandstingen kostnadsansvarettalet övertog
Ãdel-refomien år betydande delkommunerna 1992övertog aven

hjälpmedels-författningsmässiga förutsättningarna förDeansvaret.
några få år 1990-talet starkt förändrats,verksamheten har under under

ändringar i tillkomsten LSS och lagenHSL,t av omex genom
upphandling.lagen offentligmedicintekniska produkter liksom om

givit dimensio-ytterligare faktorSveriges inträde i EU är som nyaen
verksamheten.ner

hjälpmedelsområdet har krävt och kommerUtvecklingen inom
såvälcentralt stöd för deväl utformatalltjämt krävaatt ett

hjälpmedel. minsthjälpmedelsansvariga för brukarna Inteavsom
påverka behovetför hjälpmedel kommerkommunernas attnya ansvar

räkna medEnligt uppgifter till utredningen kanstöd. attman nuav
i genomsnitt föri ekonomiskt hänseendekommunerna änmersvarar

hälften hjälpmedelsverksamheten.av
framgått hjälp-i tidigare avsnittbeskrivningarnaSom ärav

också starktstarkt decentraliseradmedelsverksamheten inte bara utan
såväl ansvarsfördelning organisationdifferentierad. ochDet gäller

formerna fallhjälpmedel erbjuds och härför. I vissavilka somsom
också frånminst brukamasde ekonomiska villkoren. Integäller det

finns verk-det därför angeläget det tillsynsynpunkt överär att en
tillsynsorgan Social-uppgift och desssamheten. Detta ärär statens

Ädel-sina erfarenheterStyrelsen har nyligen redovisatstyrelsen. av
handikappreformema Socialstyrelsens tillsyn inne-kap 2.och se

patientsäkerheten motiveradefr.o.m. 1997 inte bara denfattar av
ocksåvårdyrkesgmpper,legitimerade verksamhets-tillsynen utanav

vårdverksamhet. från Socialstyrelsenalltillsyn Jag utgåröver att
utvecklingen hjälp-följer också den fortsattauppmärksamt inom
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medelsomradcl och inom för sina befogenheter vidtar deramen
åtgärder eller lämnar de förslag kan behövas.som

Tillsyn inkl. uppföljning och utvärdering emellertid endastär en
del den centrala stödinsatsen. Framför allt behövs insatser förav
utveckling, provning och upphandling hjälpmedel i anslut-samtav
ning härtill information och utbildning.

Sambandet mellan miljöutforinning och hjälpmedel starkt.är
Tillgänglighet för funktionshindrade till olika miljöer och verksam-
heter liksom självaär hjälpmedlen viktigt inslag i god livskvali-ett en

En tillgänglighetgod inom allatet. är samhällssektorer. Detett ansvar
behövs emellertid åtgärderstödjande påverkanoch för öka olikaatt
myndigheters och företags insatser för sådan tillgänglighet.en

De företag utvecklar och tillverkar mångahjälpmedel i fallärsom
små och starkt specialiserade. De behöver ofta stöd för hjälpmedelatt
inom angelägna områden skall kunna utvecklas och produktion
komma gång.i -

Också nordiskt och internationellt samarbete i hjälpmedelsfrågor
förutsätter väl utvecklad central Området under starkären resurs.
utveckling och Sverige har inte minst fåttHIs arbetegenom en
framskjuten ställning förpliktigar till fortsatta ansträngningar.som

De olika stödfunktioner jag bör, framhållitsnämnt isom nu som
direktiven, inte organiseras i myndighetsform. De sammanhänger
också med varandra och det därför viktigtär de i möjligastörstaatt
mån hålls samlade organisatoriskt. Staten, landstingen och kommu-

brukarna hjälpmedel alla beroende sådansamt ärnerna attav av en
stödresurs finns och måste då också ha påverkabehov dessett attav

inriktningnärmare och bedrivande.
Det dennaär bakgrund somjag i det följandemot redovisar mina

förslag Handikappinstitutet. Också SUB och dess relation tillom
institutet berörs. Det har inte ingått i uppdraget någon heltprövaatt

organisatorisk lösning. Någon sådan torde inte hellerannan vara
tänkbar. målde måste för lands-om som staten,vara gemensamma
tingen, kommunerna och brukarna skall kunna uppnås, framförallt
inte i perspektiv krympande samhällsresurser.ett av
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4.1.2 Handikappinstitutets roll

Mitt förslag: Handikappinstitutet skall centraltettvara
kunskaps- och utvecklingsorgan frågorför hjälpmedel förom
funktionshindrade.

ändamålInstitutets skall arbeta för förbättrad livs-attvara
kvalitet för människor med funktionshinder medverkaattgenom
till utveckling bra och säkra hjälpmedel och till effektivav en
hjälpmedelsförsörjning. Institutet ocksåskall sitt arbetegenom
bidra till ökad tillgänglighet i samhället.

Handikappinstitutet skall främst arbeta med forskning. utveck-
ling och provning hjälpmedel för funktionshindrade medsamtav
information, utbildning och erfarenhetsutbyte. Institutet skall som

biträda sina intressenter och andra inom hjälpmedels-expertorgan
området. Vidare skall institutet i samverkan med ansvariga rnyn-
digheter och andra aktivt verka för god tillgänglighet förorgan
funktionshindrade i olika miljöer och verksamheter.

Institutet skall i sitt arbete särskilt följa och utveckla
användningen teknik. Institutet skall imedverka nationelltav ny
och internationellt hjälpmedelsfrägor.samarbete i

Handikappinstitutet skall och finansierasägas gemensamt av
sjukvårdshuvudmännensoch företrädare. Företrädare förstaten

brukarna skall beredas möjlighet till inflytande institutets verk-
samhet.

Institutet skall ha samarbete med dessSUB i inköps-näraett
samordning.

Jag vill börja med Handikappinstitutets roll ochpoängteraatt att
verksamhet skall knuten hjälpmedelsfrågorna.till HI skallvara
således inte allmänt institut handikappfrågor.för Samtidigtettvara
får sådan avgränsning inte bli alltför Behovet hjälpmedelsnäv.en av
och användningen nyckelfrågordem ofta handikappspörsmåliärav

påtagligtbredare frågaDetta gäller mycket i tillgäng-art. texav om
lighet. Men det gäller huvud hänsyn tillöver funktions-taget att ta
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hindrades totala situation hjälpmedel skallnär utvecklas. Vidareett
kan nämnas HI för bevaka hjälpmedelsfrågoma måste hålla sigatt att
med brett urval litteratur handikapp och handikappett iav om om
relation till frågor.andra såledesDet finns goda skäl redan för HIs

behov det bibliotek med handikapplitteratur, byggtsegna av som upp
och Nordens förnämsta i sitt slag och dännedsom nu anses vara
också mångabetjänar dem direktutöver sysslar med hjälpmedel.som

I dessa frågansammanhang har institutets stundomom namn
kommit Man har tydligt borde anknyta tillmenat att namnetupp. mer
hjälpmedel, liksom ordet "handikapp" i bordeatt ersättasnamnet av
något innehållandeuttryck "funktionshinder". Jag har diskuterat
namnfrågan med de sakkunniga i utredningen. Jag den bedöm-gör
ningen namnbyte skulle kunna felaktig signalatt ett ge en om en
väsentlig kursändring institutets någotverksamhet, mina för-av som
slag inte syftar till. Namnet Handikappinstitutet också väl inarbetat.är
Det bör enligt min behållas.mening

Institutets arbetsuppgifternärmare kommer behandlas iatt ett
följande avsnitt. Här har jag det viktigt illustrera HIs rollansett att
med kort karakteristik arbetsuppgifternas principiella Deen an.av

här i kategorier.tregrupperas
Huvuduppgiftema bör liksom ligga inom de nuvarandenu

FoU och provning. Det de uppgifternaär det bärandeärgrenarna som
motivet för institutets existens. Utveckling och provning är nära
förknippade med varandra och bildar, tillsammans denmed inköps-
samordning bedrivs SUB, viktigt inslag i den svenskaettsom av
hjäpmedelsförsörjningen. Att bl.a. information och utbild-genom-
ning föra resultaten arbetet dåmed FoU och ocksåprovning blirut av

viktig uppgift för HI.en
HIs andra roll, likaså viktig. Förutsätt-äratt expertorgan,vara

ningarna måstehärför dock klara. Genom arbetet med sinavara
huvuduppgifter förvärvar betydandeHI kunskaper erfarenheter.och
Dessa bör helt naturligt kunna utnyttjas i "den samlade hjälpmedels-
processen" uttrycket i fårnuvarande stadga lyder. Det emellertidsom
inte råda någon tvekan sjukvårdshuvudmännens för sinom ansvar
verksamhet. Samtidigt finns det efterfrågan experthjälp hosstor

hjälpmedelscentralema frågait.ex. verksamhetens organisationom
och bedrivande. Sådan expertis kan inte till alla delar finnas tillgäng-
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lig inom dålandstingets eller kommunens organisation. Det böregen
naturligt huvudmannen få rådeller hos denne kan ochattvara organ
frånstöd inomHI för institutets befintliga kompetens. Vidramen
insatser kan det bli aktuellt anlita HI särskild ersättning.större att mot

frågaDet emellertid inte skall byggaär HI särskildattom upp en
konsultverksamhet ändamålet. ståför Givetvis bör det frittHI att
använda sina kunskaper till generell information och utbildning för
den önskar del därav. Det sagda har självfallet ingetta attsom nu-

med de initiativ HI självt i sambandgöra med utvecklingsprojekttar
vill förlägga hos visst landsting eller viss kommun.ettsom man en

Sådana initiativ led i HIs huvuduppgift med utvecklingsarbete.är ett
Oavsett vilka slags insatser hos landsting och kommuner detsom

måstegäller, HI kunna förvissat de kommit till medattvara om
sjukvårdshuvudmannens frågagoda minne. Detta är närmast en om
ansvarsfördelningen inom huvudmans någotorganisation,resp. som

ingåriinte mitt uppdrag. Samtidigt finns det tecken tyder attsom
bordeHI sig känt berörda ledningsorganhos inom landstinggöra mer

och kommuner.
En tredje uppgifter för HI verka för ökad tillgänglighetärart attav

för funktionshindrade till miljöer och verksamheter. Jag har redan
inledningsvis i tillgänglighetsfrågomasdetta avsnitt betonat vikt. HIs
roll inom områdedetta emellertid till del i detär änstor en annan
övriga frågornaarbetet, där sådana.HI självt arbetar med som
Visserligen har tillgängligheten till IT-miljön viktig plats i HIsen
FoU-verksamhet. Men i övrigt och framförallt i vad gäller den fysiska
miljön bostäder, lokaler, o.dyl. HIs rollärtransporter att genom- -
information, goda exempel och kunskapsöverföring påverka deannan
samhällsorgan har Tillgänglighetsfrågornadet operativa ansvaret.som

aktuella inom alla samhällssektorer. Myndigheter, företagär och
andra ansvariga eller berörda, och inomsättannatorgan var en

område.sitt dåHI med sin kompetens viktig börär en resurs som
utnyttjas i högre grad i dag.än

de kontakterI förekommit i och kring utredningsarbetetsom
framskymtar viss kritik kring SåHIs nuvarande roll och arbete. tillen
exempel har det framförts institutets arbete i alltför hög gradatt

såinriktats det tjänar brukamas intressen och huvudmännenatt att
därigenom ställs inför krav inte kan uppfyllas. Det i och för sigärsom
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inte förvånande sådana synpunkter uppståratt i verksamheten som
inom krympande ekonomiska skall tillgodose behov kanresurser som

sig överväldigande. Jagte vill dock betona HI i berörda hänseen-att
den skall betjäna både sjukvårdshuvudmännen och brukarna.

Enligt min fårmening det rådainte någon tvekan allaattom som
involveradeär i hjälpmedelsfrågoma har mål:ytterst ett gemensamt
funktionshindrade verkligenatt får de hjälpmedel de behöver.som

Lika tydligt ådetär andra sidan, här liksom i all offentligannan
verksamhet, varken efterfrågan elleratt alla identifierade behovens
helt kan tillgodoses. Sjukvårdshuvudmännen har helhetsansvar förett
vård och och begränsat ekonomisktett till sittomsorg utrymme
förfogande. Men för den skull minska utvecklingenatt hjälpmedelav
eller dra informationen i fel riktning. Den all-ner ett stegvore

tekniskamänna utvecklingen kan inte och kritik skullestyras snart
uppstå tekniken inte utnyttjas.att Ingen omodemagagnas av
produkter eller tjänster.

Jag utgår från HIs verksamhet och kommeratt är välatt vara
balanserad i dessa avseenden. Det viktigtär hanterasrön medatt nya
förnuft information lämnas korrektsamt att ochsättett avpassas
efter behov. Jag framhållavillmottagargruppsresp. HI i dag har,att
och framgentäven kommer ha ägare med beslutanderättatt över
institutets arbete inom för de grundprinciper slagits fast.ramen som

Jag frågavill i HIs roll betona två särskilda aspekterom av
betydelse för fullgörandet den roll och de uppgifter för HI jagav som

berört. Den aspekten gäller användningennyss teknik. Attena av ny
följa och värdera den tekniska utvecklingen, den iomsätta FoU-att
arbete föra den till sjukvårdshuvudmännensamt att ut och deras
personal och till brukare, producenter och tillgänglighetsansvariga är

allt viktigt inslag iett HIs arbete.mer
Den andra aspekten den internationella.är De internationella

hjälpmedelsfrågoma stadda iär snabb utveckling. har ocksåDe kom-
mit i allt högre påverkagradatt HI, tidigt grundlagt ett gottsom anse-
ende inom detta område. Det gäller såväl det organiserade samarbetet
med andra länder, i vilket HI ofta för den svenska medverkan,svarar

enskilda uppdrag och insatser där HIs kompetenssom kan komma till
användning.
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ochI dag drivs och finansieras HI gemensamt statenav
i hjälp-Landstingsförbundet. Med hänsyn till kommunernas inträde

medelsverksamheten och omfattning det kommunaladen stora som
fått,åtagandet grad kommuner-redan jag det i hög önskvärt attanser

återkommerockså tillsig i Handikappinstitutet. Jagna engagerar
detta i avsnitt 4.3.

Som jag sambandet mellan HIs provning och SUBsnämnt är
fåupprätthållaupphandling viktigt för försörjning bra,attatt aven

kvalitativa och funktionellasäkra och prisvärda hjälpmedel. De
föranvänderi sin provning, och ligger till grundkriterier HIsom som

måste såvälupphandling, till för inköpareSUBs nyttastorvara som
därför bib-brukare. Samarbetet mellan institutet och bolaget bör

ehållas. Samtidigt förteckningar bravill jag erinra HIs överattom
hjälpmedel endast infonnerande, inte rekommenderande och änär

Likaså framhålla utnyttjandetmindre bindande. vill jag SUBsatt av
fråga återkommerfrivilligt. finansieringen SUB jagavtal Iär om av

fråga Lands-anslutning till motsvarande för HI. SUB i dagi ägs av
Ädelreformen också kommunerna blivittingsförbundet. Genom har

ocksåinköpssamordning. har vidtagit raddelaktiga SUBs SUBav en
åtgärder förför anpassning och information i syfte underlättaatt

perspektivdelta i praktisk inköpssamverkan. I detkommunerna att en
också någon formjag anlägger det logiskt kommunerna iattvore

också finnssig i SUB. Samtidigt jag medveten detär attengagerar om
fråga för olikaandra möjligheter till upphandling. Detta deår en

utredningsuppdrag.huvudmännen och faller utanför mitt

4.2 Synpunkter Handikappinstitutets
verksamheter

Handikappinstitutets roll inriktning i har behandlats ioch stort
frågaföregående kvarstående enligt vilkenavsnitt. direktiven iEn är

mån anledningförskjutningari verksamheten vid HI bör ske med av
fått tillhandahålla hjälpmedel.kommunerna skyldighet attatt en

inte haft till uppgift därutöver eller lämnaUtredningen har prövaatt
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förslag de olika verksamhetsgrenanta vid institutet.om Jag har dock
funnit det befogat bl.a. för få bidragatt- till bakgrundenatt förett
HIs roll och inriktning i utredningsarbetet igenom de olika-
verksamheterna. Jag vill redan här betona fåttjag mycketatt ett gott
intryck Handikappinstitutets arbete.av

Jag vill här först framhålla HI bedriver verksamhetsplaneringatt
och strategiutveckling i genomarbetad fonn. Nyligen har HIsen
styrelse bakgrund såväl de förändringarmot skett inomav som-
hjälpmedelsverksamheten den tekniska utvecklingen antagitsom ett-

för institutets Verksamhetsinriktning.program Detta iprogram
punktform återges omstående sida. fårDet enligt min mening

uttryck för behovetett insatsergott inomanses olika områden.vara av
Eftersom det ofta gäller ökade eller insatser ochnya nya resurser
knappast kan påräknas, det viktigtär fortlöpande ratio-att ett
nalisenngs- och prionteringsarbete bedrivs så tillräckligtatt utrymme
för utveckling skapas.

Nedan kommenteras först frågan hur verksamheten vid HIom
påverkas eller bör till det kommunala inträdet i hjälp-av anpassas
medelsverksamheten 42. l Därefter. kommenteras de olika verksam-
heterna vid institutet resultat de diskussionerett utredningensom av
haft dessa 4.2.2.om
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utdrag HIsFörändringar Hls roll och verksamhetav ur--
framtidsstrategi

förkunskapskällabör utveckla sin roll mötesplats för ochHI som
hjälpmedelsområdet därvidalla olika intressenter inom och

data-utnyttja i form videokonferenser HISIT Internet, m.av m
såbör fort tillgängliga intressera-baser möjligt för allagörassom

de
områden ochbör initiera kompetensutveckling inom strategiskaHI

medutveckla modell för kompetensutveckling i samverkanen
områdenolikainomresurscentra

bör effektivisera sin infonnationsspridning, bl.a. med hjälpHI av
IT

till ökatbör öka sina insatser det gäller stimuleraHI när att sam-
arbete mellan huvudmännen

för förbättra hjälpmedelsituationen och boendetHI bör arbeta att
för äldre

vårdbör utveckla och hjälpmedel för i hemmetHI prova
faktaHI bör fortlöpande samla omfattningensom anger av

verk-inköp och förskrivning hjälpmedel kvaliteten isamtav
samheten

för funktionshindrade olikaHI bör öka möjligheterna utövaatt
och fritidsaktivitetersport-
öka allmänheten verkaHI bör informationen till brukarna och och

för god hjälpmedelsförsörjningen
HI bör analysera kvinnors hjälpmedelssituation

fortsätta förbättra för eftersattaHI bör t.ex.grupper som
småutvecklingsstörda. psykiskt sjuka, invandrare och handikapp-

grupper
HI bör utarbeta FoU-program för barnhjälpmedel och arbetaett
för hjälpmedelsförsörjningen för barn förbättrasatt
HI bör utarbeta inom andra angelägnaFoU-programäven
områden kommunikationsområdetochIT-t.ex.som
HI bör öka sina insatser det gäller arbetstekniska hjälpmedelnär
HI bör öka sina arbetsinsatser det gäller stomi- och inkon-när

fråntinenshjälpmedel i enlighet med förslag HSU 2000
HI bör tillsammans med andra vberörda öka insatserna för att

såvälförbättra tillgängligheten till fysiska tekniskaden densom
miljön

sammanhållandeHI bör den drivande kraften detoch närvara
gäller utveckla teknik i handikappades tjänst. bör arbetaHIatt ny
för blir tillgänglig förIT alla.att
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4.2.1 Vad betyder kommunernas hjälpmedelsansvar
för HI

Kommunernas för hjälpmedel kan ha innebördsägas för HIansvar en
uttrycker beroende två medett varandrasom växelverkandeav

faktorer. Dels frågandetär hur HIs och ledningägareom attanser
institutets verksamhet bör inriktas med avseende kommunerna,
dels frågandetär vilket stöd kommunerna samfällt eller enskiltom

sig vilja ha från HI.anser
Kommunerna har, till volymen, i eller i vissa fallom storman ser

mycket Övertagandetomfattning övertagit hjälpmedelsansvaret.stor
torde mångai fall större vad skatteväxlingenän kan utvisa.vara anses
Till del replierar kommunernastor landstingens hjälpmedels-

frågacentraler i den materiella hanteringen, kommunenom ärmen
ändå ansvarig för helheten. Till följd LOKAH-rapportens förslagav
kan efter hand ökad samverkan mellan landsting och kommunen
beräknas komma till stånd också kring helheten, med varierande
lösningar efter lokalt bestämmande. Jag välkomnar sådanen utveck-
ling. Samtidigt vill jag betona den inte fåbör leda tillatt att
kommunerna fastnar någoni sekundärroll förhållandei till resp.
landsting.

Det kommer behövas stöd inte frågabara iatt provning ochom
upphandling med tillhörande information något ofta framhållssom-

också frågai övrigautan delar hjälpmedelsverksamheten,om av-
inte minst vad helhetssyn, brukarperspektiv Socialstyrel-avser m.m.

Ädelhar i sin utvärdering pekat olika förhållandensen där denav
kommunala hjälpmedelsverksamheten behöver utvecklas. Jag tänker
då bl.a. den mig tidigare avsnitt 2.2.2 nämndaav rapporten
Hjälpmedel Ädelutvärderingenbrukarens perspektiv SoS, 96:1,ur
där flertal uppslag lämnas förett utveckling hjälpmedelsverksam-av
heten i kommunema. Vidare behandlas för kommunerna intressanta
organisations- och ekonomifrågor SoS i Hjälpmedelsför-rapportenav
sörjning erfarenheter olika organisationsmodeller 95:4av-

I LOKAH-rapporten Landstings- och Kommunförbunden pekas
behovet kompetensutveckling för personalen inom hjälp-av

medelsverksamheten. Det gäller enligt LOKAH dels arbeta inatt en
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helhetssyn i hjälpmedelsverksamheten, dels uppdatera och uppgrade-
kompetensen med till medicinska och tekniskahänsyn denra

utvecklingen. Jag instämmer helt i detta.
sjukvårdshuvud-utveckla verksamheten i olika avseendenAtt är

behövs kompetent hjälp inte alltidMen detegetmannens ansvar. som
någon lokalt.eller i omfattning kan finnas tillhandsstörreens

Handikappinstitutet har därvid naturlig roll och redan etableraden
position med erfarenhet.kompetens ochstorsom resurs

På hållcentralt kommunalt har det redovisats tvekan huruvidaen
just I-H bör det centrala skall kommunerna det stödvara organ som ge

de behöver. Vidare anförts kommunalahar det stöd i denattsom
organisationsfrågorhjälpmedelsverksamhetens ekonomi- och bör

pålösas samverkancentralasätt änannat t.ex.genom organ, genom
i sidled mellan huvudmännen.

Självfallet skall den behöver stöd söka det där bedömersom man
bästade förutsättningarna finns. Det emellertid min HIsäratt tro att

tjänster, institutets unika verksamhetskombination, i storgenom
efterfrågasomfattning kommer kommunerna och derasävenatt av

ocksåhjälpmedelspersonal. Detta torde bekräftas de erfarenheterav
HI redan gjort.som

Det huvud viktigt hela det spektrum kunskapär över taget att av
också påoch erfarenheter HI förs det kommu-representerar utsom

Från åtgärdernala fältet. sida i syftet vidtagits. RedanHIs har det
tidigt kunde kommunal personal med de kurser och konferensertas

HI dittills anordnat för tillgodose landstingens behov. HI harattsom
ocksåvidare tagit initiativ till särskild referensgrupp med kom-en

har Svenska KommunförbundetDessutommunrepresentanter. en
adjungerad ledamot i styrelse.HIs

infomiations-HIs och utbildningsmaterial används alltmer i kom-

munerna.
årHI har under 1996 besökt tiotal kommuner för kartläggaett att
önskemål fråga från dåderas behov och i insatser HI. Det har bl.a.om

framförts hem-önskar stöd och hjälp med utbildningHIatt man avav
hjälpmedelsfrågor tillgångtjänstens personal tilli HIsamt som

för handikapp-central samlad kunskap inom och hjälpmedels-resurs
området. ocksåLiknande synpunkter har framförts vid konferen-HIs

ser.



Genom kommunernas inträde i hjälpmedelsverksamheten har Hl
fått betydligt utvidgat kontaktnät. efterfråganVolymenett Hls
tjänster torde komma öka väsentligt. efterfråganäven till delatt om en
torde kunna tillgodoses insatser kollektiv Det kangenom natur.av
också bli fråga tyngdpunktsförskjutningar i Hls verksamhet. dåre-om

inte någoni fråganämnvärd gradmot åmnesmüssigt verk-om nya
samheter just grund det kommunalaav ansvaret.

4.2.2 Synpunkter Handikappinstitutets
verksamhetsgrenar

Som jag inledningsvis harjag fåttnämnt mycket intryckett gott av
institutet och dess verksamhet, både så den HIpresenteratssom av
självt och de kontakter fältet jag haft. kapitelI 3 hargenom som
jag lämnat beskrivning HI och dess verksamhet, liksom SUBen av av
och samarbetet mellan bolaget och HI. När jag i det följandenu
lämnar vissa kommentarer rörande HIs verksamhetsgrenar så deavser

sådanaendast frånsynpunkter min sida diskussionen i utred-som
ningen föranlett. innehållerDe inga förslag till eller ändradenya
verksamheter eller liknande skulle leda till förändringar insti-som av

åligganden enligt stadgarna. Minatutets synpunkter skall ses som
stödjande kommentarer för institutets fortsatta bearbetning. Jagegen
har i betänkandet sådantendast medtagit kan intressesom vara av
också externt.

F oU-arbetet

Inom detta område beskriver HI självt sitt arbete fyrai roller:
främjande. samordnande, medverkande informerande ochsamt
utbildande. Den främjande rollen innebär olika medverkasättatt
till forskning och utveckling stånd.kommer tillatt Ett verktyg
härvidlag utarbetandeär FoU-program inom områden.olika Idenav
samordnande rollen ingår till kontakter och idéutbyteatt ägerattse

mellan olika såsom forskningsorgan. myndigheter,rum organ
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näringslivet.sjukvardshuvudmän. lärukzirorgziiiiszitioner och Med-
bådefrån såväl inomverkan Hls sida sker i projekt,zindrasegna som

denSverige och inom EU. Information och utbildning representerar
viktiga rollen föra resultaten FoU-zirbetet.att ut av

.vyIz/nznkIcv Fnl/-czr/vctcl.lll/zu pa

mina kommentarer demJag punktvis, flera griper i änav merger
de roller HI beskrivit enligten av ovan.

vill inledningsvis Struk-Jag betona vikten FoU-samordning.av
forskningsområdet någotinom diffus och HI börturen genomanses

både arbetsfält. densin breda och djupa kompetens här ha rikt Iett
framhållerforskningspolitiskzi propositionen 1996/975 regeringen

handikappområdet varvidforskning inom bör ha hög prioritet,att
forskning bör Vidaresärskilt behovet tillämpad uppmärksammas.av

forskningsrådetsi ;anslutning till socialvetenskzipligzi uppgiftersägs.
området. också främjande ochinom Handikappinstitutet haratt en

samordnande roll.
synpunkten utredningarbeteDen har framförts i HIFOs att ut-

vecklingsfrfigornzt uppfattas alltför abstrakta ellerstundom som
svåiförståeliga. Enligt vad uppgivits har emellertid uppmärk-HIsom

frågordessa och ytterligare inrikta sitt arbetesammat att attavser
i FoU-sammanhang utveckla dialogen med den praktiska hjälp-

sådanmedelsverksainhetens företrädare. Jag understödjer kraftigt en
också torde finnasvill betona motsvarande problemsträvan. attmen

för brukarna.
Även ledningsnivå utvecklingsfrågorna "svåra".kan sig HIte

FoU-rådbildathar med för forskningsorgan,ett representanter
näringslivet. handikapprörelsen. Landstingsförbundet och myn-
digheter. En tanke förts fram under HIFOs arbete FoU-är attsom
frågornzi sjukvårdshuvudmännen.bättre borde kunna föras till Detut

ändamålviktigt förankra FoU-verksamhetens och skapa gehörär att
någonför dess resultat. Detta skulle kunna ske formgenom av

samrådsorganorganiserat samarbete med redan etablerade inom
sjukvårdenshälso- och "filialer"regioner. i fomi regionalaLex.sex av



till det FoU-rådet.centrala Jag denna tanke väl värdäratt attanser
Olika alternativ bör dockpröva. innan fastaprövas görs.arrangemang

Det ocksåi vissa fall HI bidrar till utveckling alltförattanses en av
dyra hjälpmedel och därmed bygger orealistiska förvänt-att man upp
ningar hos sjukvårdshuvudmännenbrukarna och svårbe-isätter en
mästrad situation. Jag har kommenterat denna synpunktertyp av
redan i avsnittet HIs roll eftersom4,1, den viktig i bedöm-ärom
ningen inriktningHls i Jag hänvisar till vad jag där uttalat.stort.av

vill här det helt fel de tekniskaattmen upprepa vore om
landvinningama inte utnyttjades bästaoch möjliga hjälp erbjöds -
samtidigt informationen teknik och hjälpmedelsom om ny nya

måstegivetvis ske objektivt sätt.ett
Ett viktigt inslag i FoU-arbetet årenvid HI har de varit attsenaste

på regeringens frånuppdrag fördela anslagsmedel det statliga
stimulansbidraget för hjälpmedel och utvärdera effekterna.att
Syftet med bidraget har vant stimulera kompetensutveckling inomatt
hjälpmedelsområdet. funnitsDet har flera specifika delsyften och
arbetsfonner inom för bidraget. Medlen utgått förharramen
definierade projekt. Merparten medlen fördelatshar till landsting,av

också kommuner och brukarorganisationer fåtthar sökt ochmen
medel. Det statliga anslaget har fyraårsperiod slutaravsett en som

utgången årmed 1997. Ca 200 projekt har bedrivits med stödav av
stimulansbidraget. då sjukvårdshuvudntänneitDet gäller för och
andra effekterna och i samarbete med H1mottagare att ta vara
sprida resultaten. Samtidigt fåttbör HI ha betydande erfarenheter och
underlag för initiativ. Avrapportering till regeringen skall skeegna
före den l oktober 1998. Det finns emellertid behov kompetens-av

ocksåutveckling i allmän bådemening inom hjälpmedelsorgani-mer
sationen och för den personal i övrigt kommer i kontakt medsom
hjälpmedel och deras brukare, hemtjänsten. LOKAH-utred-t.ex.
ningen har särskilt understrukit detta. Det huvudmannen harär som

för sin personals utveckling. HI emellertidär att taansvar en resurs
till hjälp i detta sammanhang.

ÄdelrefonnenSocialstyrelsens utvärdering pekar behovettav
fortsatt uppföljning och utvärdering hjälpmedelsverksam-av av

sådan.heten Tanken har framförts under utredningsarbetet Hlattsom
skulle kunna för hålladetta. HI behöver naturligtvis sig välsvara



86

underrättat tillståndhjälpmedelsförsörjningens deoch göraom
kartläggningar institutet underlag försig behövam.m. som anser som
sin verksamhet. tillsyns-Dock har Socialstyrelsenstaten genom

vilket innefattar för utvärdering och behövligaansvaret attansvar
Ävenförslag läggs fram. här kan naturligtvis förHI vara en resurs

uppdrag. Institutets huvudmän kan läggaenligt nuvarande stadgar
uppdrag HI, vilket förutsätts avsnittkunna ske framgent seäven

också4.5. Institutet kan frånsjälvt uppdrag andra uppdrags-ta emot
givare. Policy härför bestäms HIs styrelse. HI bör därför kunnaav
anlitas för uppdrag uppföljnings- och utvärderingskaraktär i denav
mån konsultorgan med speciellaHIs kompetens behövs. Det börett
dock någonbetonas inte harHI roll i den statliga tillsynen.att

Till uppföljning också statistikfrågorna.och utvärdering hör HI
årlighar haft i uppdrag redovisa förmodell nationell statistikatt en en

inom hjälpmedelsförsörjningen. Uppdraget redovisades till regeringen
i december bedriver f.n. på1995. HI fortsättning uppdragetsom en
försöksverksamhet med insamling vissa statistikuppgifter.typerav av
Avsaknaden så områderelevant statistik inom viktigtochett stortav

hjälpmedelsförsörjningen enligt min mening inte acceptabel.ärsom
Det därför angeläget den utveckling statistikmodellerär att av som
pågår också fullföljs. frågorna sedan tillräckligtNär beredda, detär är
enligt mening viktigtmin ställning till skall haatt tas vem som ansvar
för statistiken, skall utföra arbetet och skallvem som vem som
bekosta statistiken.

inslagEtt viktigt i FoU-arbetet stimulera näringslivet tillär att
utveckling och produktion hjälpmedel inom angelägnaav om-
råden. För närvarande disponerar HI via Dagmar-överenskom-ett
melsen särskilt beslutat produktionsbidrag jämte avsättningsgaranti.

frånDen formen tillnuvarande särskilt bidrag sjukförsäkringenett-
ändamålet, frånHI för vid sidan HIs medel kan redanav egna -

handläggningssynpunkt diskuteras avsnitten 4.3 och 4.5.se även
låtaHIs huvudmän skulle nuvarandei stället kunna de medlen för

produktionsstöd inräknas till varpåi det totala bidraget HI, HI
begagnar sig stadgeenlig sina medel ekonomiskträtt attav en av

ändamål.stödja verksamhet liggeri linje med HIs Förutom densom
förenkling således återkommerhandläggningen jag till, skulleav som

såvälhär skapas bredare och flexibel form för stöden mer av
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utveckling, tillverkning och marknadsföring produkterav som
metodutveckling och utvärdering. frågorDessa har visat sig alltmer
intressanta från statliga och företagsmässiga synpunkter se även
nedan under internationell verksamhet.

Arbetshjälpmedel

Med arbetshjälpmedel. eller fullständigt, arbetstekniska hjälp-mer
medel för funktionshindrade, hjälpmedel funktionshindra-menas som
de behöver för kunna utföra sitt arbete. Arbetshjälpmedelatt inne-
fattar också särskilda anordningar på, eller anpassning arbets-av,
platsen.

Ansvarsförhållandena för utveckling, administration och tillhanda-
hållande skiljer frånsig helt vad gäller den kategori hjälp-som av
medel omfattas sjukvårdshuvudmännens ochsom av ansvar som
ingår i HIs arbetsområde. Emellertid innebär detta inte alltid att
arbetshjälpmedlen särskiltär slag eller annorlunda utformade änav
hjälpmedel i allmänhet. mångaI fall gäller det hjälpmedel ocksåsom
används för daglig livsföring. En del skillnaden ligger i denstor av
miljö, arbetsplatsen, där hjälpmedlet skall inordnas.

I korthet kan Arbetsmarknadsverketsägas med sinaatt olika
instanser AMS, Ami-S och arbetsförmedlingarna försvarar- -frågorna arbetshjälpmedel för arbetslösa och nyanställda, medanom
Riksförsäkringsverket och försäkringskassorna har motsvarande

för dem redan Frågornaanställda.är såvälansvar omspännersom
utveckling nedanse och upphandling hjälpmedel bidrag tillav som
arbetsgivare och enskilda för anskaffning hjälpmedel i detav
individuella fallet. Arbetsgivarens skyldigheter beträffande arbets-
miljö och rehabilitering följer arbetsmiljölagen lagenav resp. om
allmän försäkring. frågaI arbetsmiljön kommer dänned ocksåom
Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesinspektionen i sammanhanget.
Rådet för arbetslivsforskning har till uppgift planera, initiera ochatt
stödja forskning och utveckling betydelseär för arbetslivetssom av
område. Inom för sitt programarbete rådethar nyligen givitramen ett
utredningsuppdrag avseende området arbetsliv, teknik och handikapp.
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Utvecklingsarbete rörande arbetshjälpmedel består till ochstoren
viktig del i söka lösningar i enskilda pilotfall kan haatt strate-som
giskt intresse. Arbetet i hög grad praktiskt arbetsplats-inriktat ochär
orienterat. Det innefattar helhetssyn kring arbetsplatsen, denen
anställde och arbetsuppgifterna, där arbetshjälpmedeletten syn
endast ofta mycket viktig, komponent. Genom de s.k.är änen, om
utvecklingsarbetsplatserna utvecklas och förbättras olika lösningar

utgångs-avseende teknik och arbetsanpassning. Detta viktigär en
punkt och metod inom den s.k. inomAMV. Inom resursfunktionen
vissa Ami arbetar med för testning olika funktionerett systemman av

produkter.och Vidare finns särskilda datagrupper medarbetarsom
anpassningsfrågor inom resursfunktionen.

årAMS disponerar enligt uppgift f.n. för8 miljoner krca per
utvecklingsarbete och RFV 5 miljoner. Tillsammans upphandlarca

år.de hjälpmedel för 400 miljoner Dessa produkter omfattasca per
således inte den provning och upphandling ibedrivsav som
konstellationen Hl-SUB.

frågaHI har inga arbetsuppgifter i arbetshjälpmedel.egna om
Däremot har HI deltagit i projekt ioch medverkatsättannat
utvecklingsarbetet. En ytterligare beröringspunkt är nämnts,nysssom

vissa hjälpmedel ocksåHI normalt arbetar imed användsatt som
arbetslivet.

årHandikapputredningen förslog få1992 HI skulle utvidgadeatt
område.uppgifter inkluderande arbetslivets HI skulle samordnaäven

all hjälpmedelsutveckling kartläggaoch och skriva fram forsknings-
behoven för alla slags hjälpmedel, de arbetstekniska. skulleHIäven
få ökat för information till berörda ävenett parter,ansvar
arbetsmarknadsområdet. förutsattesDet HI skulle kunna byggaatt

frågakvalificerad kompetens specifikai arbetshjälpmedel.upp om -
Utredningsförlaget genomförts.har inte

Det har emellertid blivit naturligt för mig inför ombildningatt en
också fråganHI arbetshjälpmedel.övervägaav om

Systemet för arbetshjälpmedel uppfattas mycket komplextsom
och det har framförts ocksådet borde kanDetöver. nämnasatt attses
Handikapputredningen SOU 1991:46, 1992:52 fram radlade en
långtgående förslag direkt eller indirekt berörde arbetshjälp-som
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medlen. I mitt uppdrag det emellertid endast HIs uppgifter inomär
för det nuvarande bör granskas.systemetramen som

Flera aktörer finns FoU-områdetinom det gäller arbets-när
hjälpmedel, de nämnda bl.a. Ami, Arbetslivstjänster,utöver Samhall
och AMU/I-IADAR. ocksåFlera utvecklingsföretag involverade.är
Projektverksamheten rikt ocksåförgrenad mycket konkretär men
inriktad på praktiska lösningar direkt arbetsplatsen.

HI hari sin verksamhet hjälpmedelsfrågorgod överblick överen
inom många områden mångaoch i miljöer, hälso- och sjuk-t.ex.
vården, äldreomsorgen, hemmiljön, skolan, och fritid. HIsport sam-
arbetar f.ö. med iAMS styrelsens verksamhet med arbetshj älpmedel.
HI också,arbetar i samverkan med ansvariga för ökadorgan,
tillgänglighet för funktionshindrade i olika miljöer och verksamheter.
HI framhållit,jag tidigare i den forskningspolitiskaomnämns, som
propositionen 1996/97: 5 med främjande ochettsom organ
samordnande inom hjälpmedelsområdet.roll HI medverkar i fram-
skjutna roller i det europeiska och övriga internationella arbetet inom
handikappområdet.

såledesHI besitter fråga såvälbred kompetens i hjälpmedelen om
handikappområdet i förvärvatDen kunskap HI bör kunnastort.som
till område.inom arbetslivets Detta bör emellertidävennyttavara

hittills skett kunna tillgodoses inom för samarbete medettsom ramen
berörda myndigheter och andra och kräver enligt min meningorgan
inte åläggsHI specifika områdetuppgifter inom arbetshjälpmedel,att
vilket Handikapputredningen föreslog. utredningsförslagetDet torde

fådock del i det förslagspaket jag hänvisatstörreses som en som nyss
till.

Jag det angeläget det, de berörda myndigheter-att utan attser som
något rubbas, skapas överblick FoU-arbetetsätt övernas ansvar en

och samordningen utifråndetta arbete ökas. HI bör här, sinatt av
kompetens och redan stadfästa samordningsroll inom FoU för hjälp-
medel, initiativ och samarbete berördamed myndighetergenom
kunna bidra till frågadenna överblick. En gäller informationenannan

huvud hjälpmedel i arbetslivet.över Det önskvärttaget attom synes
infonnationen såsamordnas och förtydligas arbetsgivare ochatt t.ex.

Ävenfunktionshindrade får tillgånglättare sådanttill den. i arbeteett
bör bidraHI kunna med stöd kunskaper frånsina och erfarenheterav
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någotframhållaordinarie vill jag iden verksamheten. Slutligen HIatt
omfattning i bör medverka i utvecklingsarbetetdag kunnastörre än

område, ocksåinom arbetshjälpmedlens med provning. Dettamen
ocksåkan ske i olika former projektsamverkan. bör kunnaför HI

kompetensområde.anlitas för konsultuppdrag inom sitt
har för sin i sin framtidsstrategi formulerat förHI del ett program

område.insatser inom detta innebär bl.a. bör ökaDet HIatt sam-
arbetslivsområdetarbetet med beträffandede ansvariga inom

fråga kaninfomiation och utbildning i personliga hjälpmedel somom
användas medverka tilli arbetslivet. Vidare HI att ettattavser
långsiktigt fråga förutarbetas i teknikens betydelseFoU-program om
funktionshindrade samverkani arbetslivet. HI dessutom iattavser

påverkamed andra utfonnningen arbetslivetsberörda söka av
så funktionshindradesgenerella produkter de tillatt anpassas

förutsättningar.
Jag finner det skisserade mycket rimligt.HI programmetav

Måhända de synpunkter jag själv framfört komplement ochutgör ett
förstärkande härav.

ånyo områdetframhållaJag vill HIs insatser inom bör byggaatt
måsteden kompetens har.institutet naturligen För HIs del deegen

relateras till ekonomiskaövriga uppgifter och förutsättningar.

Provning och Standardisering

Handikappinstitutets provning välarbete med och Standardisering är
etablerat. Verksamheten utvecklings-kopplad till institutetsär nära
arbete och förutsättning upphand-i sin viktig för SUBsutgör tur en
lingsverksamhet. Jag har tidigare beskrivit samarbetet mellan bolaget
och HI och betonat dess betydelse för hjälpmedelsförsörjningen.stora

frågorJag berör fortsättningsvis fyra olika provning.rörande HIs
fråganFörst aktualiserar jag ökad avgiftsbeläggning inomom prov-

ningen. årVidare beskriver redan till föränd-jag den 1997 aktuella
frågaringen i de kostnadsfria förbrukningsartiklamanuvarandeom

vid Därpåstomi, diabetes och inkontinens. berör standardiserings-jag
arbetet. fråganSlutligen kommenterar jag den nyligenHI upptagnaav

bilanpassningsverksamheten.om
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Avgifter inom provningen

Provningsverksamheten vid HI f.n.är i flertalet fall kostnadsfri för
företagen. Avgift dock vidtas HIs ackrediteradeut provning somÅrsintäktenutförs uppdrag. beräknas till 0,4 milj. kr. Avgift tas
också där visst provningsmomentut förläggs till institution,annan
vilket dock inte någonHI reell intäkt.ger

Provningsavdelningens budget för år 1996 exkl bilanpassnings-
verkstaden omfattar kostnader 12,9 milj. och intäkter 3 milj.om om
kr. Av intäkterna hänför sig 2,6 milj. till Standardisering och tillca
information och trycksaker nämnts, 0,4samt, milj. kr till densom
ackrediterade provningen.

Även inte all verksamhet vid avdelningenom direktär debiterbar
eller möjlig iväga avgiftskalkyl,att har det för HIFO framståtten

tydligt potential finns försom att betydligt ökad kostnadstäckningen
avgifter den direkta provningen.genom Utredningen har därför

fört diskussioner med HI för uppfattning förutsättningar-att en om
för ökad avgiftsbeläggning.na en
De möjligheter för avgiftsbeläggning, vidutöver den ackrediterade

provningen, enligt stårHI till buds följande.ärsom

Registreringsavgift. Varje produkt uppfördär HIssom
förteckning, alternativt publikt tillgänglig i produktdatabasen,
påförs årlig avgift.en

Uppdragsprovning utöver ackrediteringsuppdragen. För-
handsgranskning eller prototypprovning beräknas bli efter handen

efterfrågad tjänst. Den kan kalkylerasmer efter insatsens omfatt-
ning och resursutnyttjande.

Anmälningsavgift. Avgiften knyts till produktanmälan vid
provning för uppförande på HIs förteckning, liksom vid ändring

produkten. sådanEn avgift skulleav enligt HI kvittoettses som
på påbörjad och alltså inte täcka kostnaderna för hand-process
läggningen.

HI framhåller nackdelar finnsatt med avgiftsbeläggning, höjdat.ex.
priser, svårigheter för små företag, risken vissa hjälpmedel inteatt
kommer produceras eller efterfråganatt att möts med produkter av
lägre kvalitet.
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försiktig-medökad ztvgiftsbeläggiiiiig bör därför enligt HI skeEn
kunnahet. Förutsättningamzt skulle enligt institutet prövas genom

åren ochoch 1998med olika modeller under 1997försöksverksamhet
produktområde därinkontinens,förbrukningsartiklar vid ettavse

år få tillhanda-förlandsting kommuner 1997och ansvaretavses
år ocksåhållande för kostnaderna.och from. 1998

frågan höjdatagitmed tillfredsställelse HIJag attnoterar omupp
påockså höjda avgifter införsnaturligtvis viktigtavgifter. Det är att

svårigheter medföra. Detdet kanlämpligt bakgrund desätt,ett mot av
provningsavgifter kundemodeller fördock önskvärt prövasattvore

något område inkontinensartiklar.också ytterligareinom än
mål höjdsuccessivtoch offensivt förklartJag att ett enanser

siktbör längrekostnadstäckning bör ställas Strävan attupp. vara
möjligtdetnå i delar verksamheten därfull kostnadstäckning de ärav

Ökade klara sinviktiga för HI skall kunnabetalt. intäkter ärta attatt
bör bli angelägen-grundbidrag. Detverksamhet vid oförändratett en

höjningstrategi för successivför styrelse formulerahet HIs att ennya
dendessutom önskvärtprovningsavgifterna. Jag det attanserav

minskas betydligt.subventionsgraden i provningennuvarande höga
då hjälpmedels-den ökandeInte minst tänker jag exporten av

slagkraftigtsigartiklar, där godkänd provning vid HI visat ettvara
i marknadsföringen.argument

också framhålla vidprovningsverksamhetenEmellertid vill jag att
påverkas främst europeiska,internationella,HI kan komma denatt av

fråga provningsregler.provning ochutvecklingen i om

K0.s1ncIclsfiiafirbrztkningsartiklar

uppdragSocialstyrelsens1970-talets början utför HISedan
KOFFAkostnadsfria förbrukningsartiklarprovning de somav

Prövningen stomi-diabetes och inkontinens.används vid stomi, av
varvid granskningeninkontinenshjåilpmedel ackrediterad,och är

också infonnation de utprovadeutförs lämnarSwedac. HI omav
provning. Upphandlingenproduktema försätt annansamma som

såledesvilket samarbetarsköts Apoteksbolaget med HIav
områden.inom övrigamotsvarande med SUBsätt som
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I 1996/97:27 läkemedelsförmåner och läkemedelsfor-prop. om
sörjning framlagts under hösten 1996, föreslås följandem.m., som
beträffande dessa artiklar

artiklar vid stomi och diabetes överförs till den läkemedelsfor-- nya
månen, varvid diabetesartiklama föreslås helt kostnadfria ochvara
stomiartiklama ingå i den fönnånens subventionering ochnya
högkostnadsskydd. De omfattas landstingens till-avses av nya
handahållande- och kostnadsansvar.
inkontinenshjälpmedlen föreslås ligga helt utanför läkemedelsfor--
månen. Ansvar för tillhandahållande och kostnader åvilaavses
landstingen vad gäller brukare med boende. Kommunerna fåreget
motsvarande för brukare i särskilt boende. Egenavgift kanansvar

bådai fallen. Påtas landstingssidanut skall egenavgiften inordnas
i högkostnadsskyddet för vård.öppen

Genomförandet såske förändringarna i förmånssystemetattavses
skyldigheten för landstingsamt och kommuner tillhandahållaatt

produkterna träderi kraft den l januari 1997. Kostnadsansvaret ligger
kvar hos årunder 1997 för sedanstaten överföras till landstingatt och
kommuner.

I propositionen vidare, frågasägs i de här berörda produkternaom
52 64, Handikappinstitutet i fortsättningenatt ävenresp. bör svara

för provning och bedömning produkternas kvalitet och egenskaperav
för utbildning och information.samt För inkontinenshjälpmedel

understryks vikten detta m.h.t. decentraliseringen. En hög service-av
nivå bör upprätthållas och central kompetens frågai kvalitetom m.m.
finnas tillgänglig för landsting och kommuner. Vidare frågaisägs om
inkontinenshjälpmedel inomHIs för detta böratt reglerasansvar

för avtal med Landstingsförbundetstatensramen driftom av
Handikappinstitutet. frågaI stomi beträffandesägs HIsom ansvar:

"Detta idagär reglerat igenom avtal med Landstings-statens
förbundet drift och finansiering institutet. Den framtidaom av
regleringen härav förutsätts bli behandlad i den pågåendenu
översynen Handikappinstitutets verksamhet, organisationsfomiav
och finansiering".



94

frågai KOFFA-vill erinra arbetsuppgifterJag HIsatt omom
från Socialstyrelsen.har tillkommit uppdragprodukterna ettgenom

ändradeinte stadgarUppgiftema inarbetade i HIs senastär per
reglerade1991-01-01 och inte heller sättannat vara genomsynes

nuvarande huvudmännens avtalde HI.om
tidsförhållandenahänsyn inte varit möjligthar med tillDet att nu

Förmånssystemetfrågordessa inom för mitt uppdrag.ta upp ramen
tillhandahållandelandstingens och kommunernas föroch avansvar

förjanuari 1997. Grunden HIsproduktema träda i kraft den 1avses
Socialstyrelsensmed provning alltjämt kunnaarbete varam.m. synes

till institutet. själva förändringen i kan dockuppdrag Inför systemet
för HI självt detvissa överläggningar behöva Inte minst äräga rum.

arbetsuppgifternade i propositionen förutsättaangeläget att nya -
beträffande inkontinensartiklar och utbildning inom allainformation

produktområdena avtalkan definieras. Detnärmaretre som nya-
årför kan träffa under 1997 med anledninghuvudmän HI komma att

den januarimina förslag gäller förändring HI tidigast lav perav en
frågaår får därför särskilda överläggningar föras i1998. Inför 1997

Frågorna inkltorde beröra förutom HI självt,KOFFA. statenom
Kommunförbundet ochLandstingsförbundet, SvenskaSoS,

Apoteksbolaget.
arbetsmodell i denStandardisering har blivit allt viktigareen

central rollindustrialiserade alltmer gränslösa världen. HI har nären
hjälpmedelsområdet på detgäller standardiseringsarbetet inomdet

tvåSekretariaten för de tekniskanationella och internationella planet.
europeiska organisationen CENkommittéer drivs den avsom av resp.

internationella organisationen ISO förlagda till institutet.den är
båda institutet.finns för kommittéerna vidordförande deDessutom

bedriverden samordningsverksamhet sekretariatenFörutom som
fram krav ochinstitutet omfattande arbete medgenomför att taett nya

standardiseringsarbetet.vilketmetoder, det egentligaär
från standardiserings-aktiv institutet inomfortsatt medverkanEn

vårdtillverkningsindustri, ochbetydelsefull för svenskarbetet är
från olika intressen-hjälpmedelsanvändare. ökat ekonomiskt stödEtt

emellertid eftersträvas.börter
utföraBilanpassningsverksamheten vid innebär vissaHI att

enskilda. gällerverkstadsarbeten beställning bilföretag och Detav



95

tillverkning och montering utrustning till bilar funktions-av som
hindrade skall köra eller Många uppdrag innebärtransporteras en
individuell anpassning efter den enskildes funktionshinder. I verk-
samheten ingår också rådgivning i tillhörande frågor. Bl.a. lämnas s.k.
tekniska yttranden till försäkringskassan i Stockholms län, avseende
lämplighets- och kostnadsbedömningar i enskilda fall där kassan
överväger bidrag. HIs ledning har bedömtatt verksamheten,ge att

avgiftsbelagd,är borde kunna bedrivas helt marknadsmässigsom
grund friståendeoch från institutet. Vissa företagskontakter har också

fråntagits institutets sida. Enligt min mening det viktigtär renodlaatt
HIs uppgifter. Bilanpassningen denär enda kvarvarande denu rentav
tekniska utförandeuppgifter HI ursprungligen hade. Liknandesom
verksamhet bedrivs också håll och marknadsmässigannat
grund. Jag understödjer således tanken HIs bilanpassning böratt
övergå i form. Det emellertid frågaär HI självt kanannan en som
driva och inte nödvändigtvis behöver sammankopplas med densom
ombildning HI jag föreslår. Jag vill dock betonaav som att oavsett
vilken närmare lösning HI väljer, bör i utvecklingssammanhangsom

kontakternära kunna hållas mellan institutet och det företag som
övertar uppgiften.

Internationell verksamhet

Handikappinstitutets internationella verksamhet redan iär dag
omfattande och rikt förgrenad. l detta betänkande finns den beskriven
i kapitel Verksamheten omfattar frågorFoU-arbete, provningom
och Standardisering, kontakt- och informationsutbyte insatsersamt av
konsultkaraktär för olika Arbetet bedrivs flera olika inter-organ.
nationella nivåer. Som framgått beskrivningen Sverigeärav genom
HI mycket väl etablerat i dessa sammanhang. jämförelseI mångamed
länder, både i Europa och i den övriga världen, har Sverigeute
kommit långt i utvecklingen bra hjälpmedel och försörj-ettav gott
ningssystem. Det gäller dock också hållsvenskt fortsättningsvisatt
kunna fånga idéer och rön.upp nya

ocksåDet är viktigt andra länder kan del svenskaatt ta av er-
farenheter. Efterfrågan härpå har ökat starkt tid. Bådesenare
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hjälpmedelsbehovfunktionshindrades äldres situation, derasoch samt
länder.alltmer i olika Dettillgänglighetsaspekterna uppmärksammas

Sverige bör haangeläget understrykaför min delär storaatt att
också möjligheterländermöjligheter till samarbete med andra attmen

både internationella marknadoch tjänster densälja som nuvaror
bådaroll i dessamin mening viktigsig. HI har enligtöppnar en

utifrån kunna arbetaavseenden. bör sin kompetens självtHI som
hjälpmedelsfrågor fall sälja sinaoch därvid i vissakonsult i olika

också stödha viktig rolltjänster. bör emellertid kunnaHI en som
inom hjälpmedels-vill utrustningde svenska företag exporterasom

området. pågårfråga f.n. beredningsarbete inomI tjänsteexportom-
område.Socialdepartementetsregeringskansliet, bl.a. inom

Associationsform för4.3

Handikappinstitutet

något finnaställning oklar.Handikappinstitutets nuvarande Attär en
mittinstitutet har varit viktig dellämplig privaträttslig form för aven

uppdrag.

4.3.1 Allmän bakgrund

lång vilkaUnder ganska tid och i olika har diskuteratetapper man
sådana därformer kan lämpliga för offentliga verksamhetersom vara

således efter-myndighetsformen inte lämplig, och däransetts man
gälltsjälvständig juridisk ställning. Diskussionen har oftasträvat en

sådanastatliga verksamheter eller där samverkar medstaten annan
organisation.

då ideellDe former varit aktuella stiftelse, aktiebolag ochärsom
ocksåförening. etablerats ellerEtt antal verksamheter harstort

någon Mångagivits. dem till deldessa former. är storsenare avav
beroende statliga eller andra bidrag. vissa fall oklar,I är statusenav
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verksamheten frågaäven i såbedrivs den uppfattasattom som
privaträttsligt organiserad. Dit hör bl.a. HI.

Diskussionen har ofta gällt stiftelseformens tillämpning. Stiftelse
har mångai fall lämplig fonn för offentlig verksamhetansetts vara en

anslagsberoende. Påär tid har emellertid stiftelseformensom senare
ifrågasatts. stiftelseEn sedan den bildats, någrasjälvägande ochär,

eller huvudmän i vanligägare mening finns inte. Vidareexterna är
ändamålStiftelsens svårt ändra. För inflytande iatt t.ex. statens en

verksamhet såledeskan stiftelseformen mindre Såvällämplig.vara
aktiebolag ideell förening frågaföredra iattsom anses vara om
inflytande för huvudman. de fallenI kan ägarent.ex. staten som
motsv. sitt inflytandeutöva inte bara styrelseleda-att utsegenom

ocksåmöter, tillsammans med övriga ägare/med-utan attgenom
hållalemmar bolags- föreningsstämma, dvs. själva grundorganetresp.

för beslutsfattandet.
Med den stiftelselagens 1994:1220 ikraftträdande dennya

januari1 1996 har dessutom frågaförutsättningarna ändrats i om
stiftelseformens användbarhet. Anslagsñnansierade stiftelser blir inte
längre möjliga.

Inför den situationen tillkallades utredning direktiv 1994:20,en
Fi med uppgift bl.a. vilka andra befintliga associations-prövaatt
former borde sådanaväljas, främst i fall där samverkarstatensom
med Vidare skulle utredningen de befintligaöverpart.annan se
statsstödda stiftelsenia m.fl.

Utredningen den s.k. Norrbomska föreslog i förekommandeatt
fall aktiebolag eller ideell förening borde väljas för anslagsberoende
verksamhet SOU 1994:147. Andra befintliga såsomformer handels-
eller kommandit-bolag eller ekonomisk förening bedömdes inte

för de aktuella verksamhetstypema. Formen enkelt bolagpassa vore
inte heller lämplig.

Förslagen behandlades i l995/96:6l. Regeringen deladeprop.
utredningens uppfattning aktiebolag eller ideell förening bordeattom

Finansieringväljas där myndighetsfonnen inte tillämplig. ochanses
vissa grundläggande statliga krav borde enligt regeringens mening
komma till uttryck i tidsbegränsade avtal mellan ochstaten
bolaget/föreningen.
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Riksdagen godkände rskr.propositionens förslag 1995/96:LU7,
1995/9679.

Under hösten 1995 lämnade utredningen sitt slut-Norrbomska
åtagandenbetänkande Omprövning statliga SOU 1995:93.av

Utredningen lämnar där förslag för befintliga anslags-ochvar en av
stiftelser frågamfl. liknande institutioner. HIbland dem HI. I om

från departementshållrefererade utredningen tidigare uttalandeett av
innebörd HI bör offentlig stiftelse eller i fallatt ettvartses som en
fristående privaträttsligt bliHI bör inte myndighet utanorgan.
ombildas till aktiebolag eller ideell förening. Utredningens huvudför-
slag innebar vidare lämnar sin del huvudmannaskapetatt staten av
och Landstingsförbundet blir bordehuvudägare/-medlem Dockatt

ingåoch ocksåSvenska Kommunförbundet m.fl.staten som
ocksåägare/medlemmar och delfinansiärer. Utredningen hade ettsom

andrahandsaltemativ där i fortsättningen skulleävenstaten vara
huvudman för HI tillsammans med Landstingsförbundet.

4.3.2 Aktiebolag eller ideell förening

frågaMyndighetsformen bör enligt mina direktiv inte komma i och
frågajag delar helt den uppfattningen. Diskussionsutrymmet i om

stårassociationsform för dänned enligtHI begränsat. Valetär
direktiven mellan aktiebolag och ideell förening fonn för HI.som

I propositionen l995/96:61 lämnas viktiga principiella synpunkter
formen aktiebolag ideell förening. val form i detFörresp. av

enskilda fallet gäller det emellertid till den aktuella verksam-att se
hetens art.

Bl.a. följande jämförelser kan mellan formerna aktiebolaggöras
och ideell förening.

Aktiebolagsfomien aktiebolags-generellt regelstyrd bl.a.är genom-
lagen. Inför sig fördelombildning HI det i och förär atten av en

Åkunna utnyttja andra sidanredan befintligt regelsystem. kanett
lagstadgade låsanderegler bli ideellaoönskat Densätt.ett

sådanföreningen saknar i huvudsak styrning och idell före-en
såledesnings stadgar kan efter enskildaskräddarsys behov i det
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fallet, med flexibilitetstörre vadän fallet beträffandeär ettsom
aktiebolag.
Grundidén med aktiebolagsformen är möjligheten tillatt genom
vinstutdelning och aktiehandel skapa ekonomiskt incitamentett
för kapitalplacering och investering och för näringslivs- och
företagsutveckling, i fomi inte medför personligten som ansvar
för styrelse eller Omägare. aktiebolags syfte inteett är att vara
vinstgivande måste detta särskilt framgå bolagsordningen. Denav
ideella föreningen främja visst angivet allmäntatt ettavser
intresse. Ev uppkommande vinst i föreningens verksamhet kan
normalt inte delas till medlemmama.ut
En ideell förening avseddär föröppen medlemmaratt vara nya

kan medverka i främjandet föreningens ändamål.som Ettav
aktiebolag jämförelsevisär sluten organisation.en mer
Att bilda aktiebolag kräver insats aktiekapitalett ävenav om
finansieringen verksamheten sker via anslag. För ideellav en
förening finns någotinte krav startkapital.
Ett aktiebolag skall betala bolagsskatt sin Sådannettovinst.
behöver å andra sidan inte uppstå inte bolagets syfte är attom vara
vinstgivande. För ideell förening begränsas skattskyldighetenen
till vad inkomstär "näringsverksamhet". I Hls fall docksom ärav
denna verksamhet liten och inte full kostnadstäckning.ger
Mervärdesskatt utgår såväl aktiebolagets föreningens för-som
säljning.
Aktiebolagsforrnen för offentlig verksamhet kan för omvärldenen

oönskat intryck kommersiellett inriktning, bolagetsge ävenav om
syfte Ävenär inte med vinst. internt kanatt denna form i en
verksamhet Hls komma väcka felaktiga föreställningarattsom
eller negativa reaktioner. Lockande ekonomiska kanengagemang

Åkomma ske den ordinarie verksamhetensatt bekostnad. andra
sidan beteckningen aktiebolag ofta intryck stabilitet ochger ett av
fasta regler. denI ideella föreningen risken för oönskadär-
kommersialisering inte påtaglig.lika föreningsformenMen kan
ändå missledande intryck. I allmänhet föreställerett sigge
omvärlden ideell förening antingen litet "privat-ideellt"en ettsom

eller för främjande mycket ochettorgan ettorgan stortav
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ganskabedrivavittomfattat intresse, inte form för att ensom en
statsstödd verksamhet.avgränsad

Beträffande förening kan följande tilläggasideell

självständigföreningen blir, den har styrelse och stadgar, enom-
inteförenings- och styrelsemedlemmarjuridisk ärperson;

åtagandenpersonligt ansvariga för föreningens
medlemsantaletfinns ingen exakt nedre fördet gräns-

verksamhetoch där driva sinideell förening kan aktiebolagägaen-
dåfårFrån huvudmänneneller delar den. inflytandesynpunktav

två påverka. nackdeleninstanser Dennackdelen eller flera attav
fördelkan dock begränsas personalunion i styrelserna. Engenom
affärs-föreningen kanmed bolagsbildning under attvara mer

den förläggs till bolagmässi verksamhet kan särskiljas attgenomg
sådanföreningens övri verksamhet renodlas. Enoch därvidatt ga

framstått del.delbolagisering inte aktuell för HIshar som

givna kanjämförelsepunkter denEn uppräkning geovanav som
associationsformemaintrycket skillnaderna mellan de berörda äratt

påverkansmöjligheter ioch entydiga. själva verket finnsIstora som
emellan.minska artskillnaden demdet enskilda fallet kanavsevärt

få.således frågan börfinns inget vilken form HIDet "rätt" svar om
allmänt villtorde komma bero hurSnarare svaret att man semer

uppfattas i omvärlden.HIs roll och hur vill institutet skallattman
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4.3.3 Handikappinstitutet ideell föreningen-

Mitt förslag: Handikappinstitutet ombildas den januaril 1998
till ideell förening. Den bör betecknas allmännyttig.en som

Föreningen bildas Landstingsförbundetgemensamt staten,av
och Svenska Kommunförbundet. Om Kommunförbundets med-
verkan tills vidare inte påräknas,kan bör de nuvarande ägarna,

och Landstingsförbundet, föreningens huvudmän.staten vara
Parterna bör överenskomma i konsortialavtal före-ett om

ningens bildande och dess verksamhet och finansiering.om
Medlemmar i föreningen inledningsvis deär bildatparter som

den. Kriterier bör finnas för medlemsskap.

Valet ideell föreningav

föregåendeI avsnitt har jämförelse gjorts mellan formernaen
aktiebolag och ideell förening. Skillnaden mellan aktiebolagett som
inte har vinstsyfte och ideell förening behöver inte särskilten vara

under förutsättning föreningen påutfonnasstor lämpligtatt sätt.ett
viktigEn skillnad dock alltjämt den lagregleringär finns försom

aktiebolaget någoninte har motsvarighet beträffandemen som
föreningen. Ingendera formen f tillkommen för anslagsfinansie-är ö

verksamhetrad offentlig karaktär. Det finns emellertid exempelav
såväl aktiebolag ideella föreningar sådanför verksamhet.som
Egentligen saknas associationsfonn direkt anpassad för den typen av
verksamhet det här gäller. Jag har emellertid enligt mina direktiv -

i utgår frånsin riksdagsbeslut frågori dessa endasttur ettsom att-
välja tvåmellan de nämnda formerna för Handikappinstitutetsnu
privaträttsliga ställning. Mitt val ideell förening form för HIav som
grundas främst följande.

föreningenDen ideella erbjuder flexibel fonn. Den förutsätteren
medlemsskap och därmed slag änett annatengagemang av genom
aktieägande. HIs verksamhet pågrundas inte ekonomiska motiv.egna
Benämningen aktiebolag inte den framtoning önskvärdärger som
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både internationellt.hjälpmedelsverksamheten ochi den inhemska
kunnaaktiebolagsfomien skulle börDen fasthet och tydlighet gesom

också stadgar.tillgodoses i föreningsformen tydligagenom
förhållandenockså jagvill särskildaJag peka ett sompar

beaktat vid mitt val.

utomståendefrån föri omfattning bidragHI tar stor emot organ-
främjande-projektvidare fördelning till olika, oftast externa av

utifrån givamas synpunktkaraktär. En ideell förening torde
framstå aktiebolag.lämpligare bidragsmottagare än ettsom en

ocksåkan idag, kunna sina huvudmänHI och framgentavses av-
åläggaseller för sig särskilda utredningsuppdrag,gemensamt var

skall fullgöras inom för institutets befintliga medel ochsom ramen
har fram-de villkor i övrigt uppdragsgivaren ställt. Detsom

kunnaförts, aktiebolag skulle dess styrelseHIatt ettom vore
åhamna sidan lojaliteten uppdrageti konflikt mellan motenaen

å aktie-och andra sidan kraven bolagets förvaltning enligt
omfattandebolagslagen. Eftersom uppdrag denna ofta ärtypav-

bör enligt min synpunkt beaktas, den intemening denna även om
såskulle bli i aktiebolag med uttalat syfte inteatttung ett vara

vinstdrivande.

framhålla, i sittVidare vill jag och Landstingsförbundetatt staten
samarbe-i Spri nyligen valt just föreningsformen för sittengagemang
ombild-Erfarenhetema ombildningen Spri talar för ävente. attavav

genomföras smidigt.ningen HI till ideell förening skall kunnaav en
jag till hur denna ombildning skulle kunnaI kapitel 5 lämnar skissen
utifråntill, i önskvärd tidsplanering.huvudsak Ett momentenaven

i förberedelserna bör huvudmännen träffar konsortialavtalettattvara
återkom-föreningens bildande, verksamhet och finansiering. Jagom

frågordelen detta avsnitt avtal och vissa andraimer senare av om om
rörande den föreningen.nya
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Vilka bildar den ideella Föreningenparter Handikappinstitutet

Mot den bakgrund lämnats hjälpmedelsverksamheten ochsom om
omfattningen kommunernas delaktighet i den, liksom His rollav om
i denna verksamhet, det jag redan tidigare framhållitär i högsom
grad önskvärt kommunerna också sig i Handikappinsti-att engagerar

Detta kan lämpligen ske Svenskatutet. Kommunförbundetattgenom
går in institutets huvudmän med ochsom en gemensamt statenav
Landstingsförbundet. ocksåDetta mitt huvudförslag.är

Emellertid har det under gångutredningens meddelats att
Kommunförbundet inte önskar medverka HI till-ägaresom av

med finnerJag detta beklagligt, inte minst jagstaten.sammans som
i finansiellt hänseende föreslagit lösning mycketen som vore

för kommunerna avsnitt 4.4.segynnsam
såledesOm Svenska Kommunförbundet inte sig i HIengagerar

det jag föreslagit,sätt skapas inte heller påverkanmöjlighet försom
och utveckling HIs verksamhet i den utsträckning enligt minav som
mening borde frånönskvärd kommunal synpunkt.vara

Jag mitt förslag principförslag bästa möjligaettser som om
lösning för både HI och hjälpmedelsverksamheten. Som jag fram-
hållit återstår, vilket förslag jag lägger fram, förhandlingaroavsett
mellan de berörda inför bildandet den organisationenparterna av nya
för HI. För det frågafall slutläget i huvudmannaskapet dåävenom
blir Svenska Kommunförbundet avstår, föreslår jag altemativatt som

HI tills vidare drivs de nuvarandeatt ochägarna, statenav
ÄvenLandstingsförbundet. sådanti alternativ det enligt minårett

mening någonviktigt med form kommunal medverkan i HI.av
Mitt uppdrag har varit frågorutreda vissa Handikappinstitu-att om
inom för den allmänna inriktningtet, institutet redan harramen som

och med huvudmännen. En lösning där institutetstaten som en av
drivs endast landsting och kommuner såledesligger utanför mittav
uppdrag. Den enligt min mening också olämplig:vore

Den skulle innebära uppdelning intressen och försämraden av-
tillgång till för närvarande kompetens. Deten gemensam
viktiga sambandet mellan utveckling och provning, fullavars
effekt nåsendast växelverkan,nära skulle riskera attgenom en
urholkas. Också arbetet inom standardiseringsområdet skulle
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påverkas, tillgänglighetsomrâdet.liksom arbetet inom Den
mål ihelhet behövs för uppfyllandesom av gemensamma

hjälpmedelsverksamheten skulle därmed inte erbjudas.
inte tillgodo-Statens intresse i utvecklingsverksamheten skulle-

både från handikappoli-Staten intressent i FoU-arbetetärses.
utgångspunktertiska och allmän önskan attav en

får stöd.hjälpmedelsverkamheten fältet behövligtett
hjälpmedelsområdet huvudsakEftersom forskningen inom i

också svårtbedrivs statliga skulle det för HI attav varaorgan
iha den samordnande roll i FoU-arbetet bl poängteratsasom

forskningspropositionen.den senaste
framhållitjag tidigare den internationella verksamhetenSom är-

området mångfacetterad genomgår utveck-inom och snabben
svenskaling. HIs möjlighet centralpunkt föratt envara

internationella skulle i försämras.hög gradengagemang

frånHandikappinstitut delägare ovannämndaEtt ärutan staten som
utgångspunkter knappast tänkbart.

Än funnits inom mitt uppdrag utredamindre har det anledning att
uppgifter mellan olika huvudmän. finnsuppdelning HIs Deten av

sådananågrasannolikt olika alternativ, de skulle alla innebäramen
splittrad kompetens och komplicerade kontaktmönster. Jag bedömer
sådana så delösningar förenade med nackdelar närmaststora attsom
skulle sig orealistiska.te som

frånutgårI fortsättningen detta betänkande skrivningama mittav
Många frågor påverkashuvudförslag. de jag berör f inteö avav som

ändå frågaantalet huvudmän för HI. de det, i HIsDär gör t.ex. om
ocksåfinansiering, tilllämnar jag alternativt förslagett anpassat ett

läge med enbart och Landstingsförbundet huvudmän.staten som

frågorVissa föreningenrörande den nya

Många frågorde uppkommer inför bildandet ideellav som av en
förening avtals- eller föreningsteknisk Härför finns delsär natur.av

framhållit, frånutvecklad praxis, dels jag aktuellt exempeletten som
utgångslägeombildningen hänseendenSpri, i dessaav vars var

mycket likt saknar anledning inom för mittHIs. Jag att ramen
Åinnehållet frågor.uppdrag i den andranärmare typen av
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sidan finns det punkter, därjag till följd mina direktiv eller efterav
diskussionerna med utredningens sakkunniga, funnit det angeläget

markera min uppfattning, samtidigtatt jag medvetenär attsom om
det slutliga ställningstagandet förhandlingsfrågaär för vidparternaen
föreningens bildande.

förDe mig viktigaste frågorna i dessa hänseenden gäller före-
ningens allmänna ställning principer för medlemsskap ochsamt
styrelsesammansättning.

Verksamheten vid institutet förändras inte i sig tillkomstengenom
den ideella föreningen, lika lite den miljö i vilken HIav nya som

arbetar. Det därför viktiär markera också den föreningen,att att nya
den privaträttsligt ändå behållerärtrots att offentligett organ, en

karaktär och den därför initiativ bör verka med all denatt eget
öppenhet kan möjlig, offentlighetsreglemaävensom vara om som
sådana endast gäller för vissa ärenden hos institutet avsnitt 4.5.se
Jag också benämningen "allmännyttig" bör finnas med iattanser
föreningens eller dettasätt, även uttrycks formellaannatnamn om
innebörd i skattehänseende kan komma försvinna.att

följerSom mitt förslag föreningsmedlemmarna frånärav starten
de bildar föreningen och dämiedparter för desstarsom ansvar
finansiering och fortbestånd. blirDet i mitt huvudförslag staten,
Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet tillsom en
början föreningensär medlemmar, såvida de inte väljer att
överenskomma samarbete någonmed ytterligare organisationom

frånredan Ytterligare medlemmar kanstarten. enligt kriteriertas
för medlemsskap bör finnas i stadgarna och efter beslut lämp-som
ligen föreningsstämman. Ett viktigt kriterium för medlemsskap börav

medlemmen bedriver sådan verksamhetatt samarbete medvara att ett
vederbörande inom föreningen kan till för föreningensvara gagn
ändamål. Jag vill också framhålla det i andra sammanhangatt ansetts
möjligt ha föreningsmedlemmar med olika röstkraftatt beroende

de bidrar enligt finansieringsavtal eller enbart medlems-om genom
avgift.

har iJag olika sammanhang understrukit värdet det näraav
samarbetet mellan HI och SUB. Samtidigt bör de enligt min mening

för upprätthållasig tydlig roll- och partsdistinktion. SUB börvar en
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därför inte imedlem i och HI inte eller delägareHI ägarevara vara
SUB.

Styrelsen ansvarigunder föreningsstämman för föreningensär
löpande verksamhet och förvaltning. Styrelsen leder arbetet inom HI
och ansvarig för verksamhetens inriktning, ochbedrivandeär
ekonomi. Viktiga uppgifter bör förutom periodiska planer,att,vara
budgetar fastställa policies för olika verksamhetsdelar, utsem m,
direktör och fastställa de interna regler behövs. Styrelseleda-som

utifrån ocksåskall handla föreningens bästa. De börmötema vara
aktiva erfarenhetsåter-HIs och kanal förvägnarexternt vara en

bådaföring i riktningarna.
frågaStyrelsens viktig isammansättning förhand-är parternasen

lingar inför föreningsbildandet. I styrelsen kommer helt naturligt att
ingå ledamöter föreningsbildama.nominerats dockDet ärsom av
enligt min mening önskvärt styrelsens sammansättning vidgasatt
något. föregåendeJag har i det markerat hjälpmedelsverksamhetens

målsättning och betonat HIs inriktning alla intressenteryttersta mot
i denna verksamhet. finner det angelägetJag därför brukarna bliratt

ocksåföreträdda i styrelsen. understryks i direktiven.Detta
fråga själva ombildningenI det med hänsyn tillHIom av synes

institutets nuvarande oklara rättsliga ställning angeläget attvara
förberedelserna inriktas komplett och väl dokumenteratett
förfarande, tillgångargällande hela verksamheten, dess ochpersonal,
skulder rättigheter och förpliktelser i övrigt.samt

månEnligt direktiven har jag i vilken stadgar börHIsprövaatt
förhållanden.ändras till följd ändrade Med mitt förslag ideellav om

förening blir förslagdet naturlig sak för avtala detattpartemaen om
till stadgar föreningens konstituerandebör stämma.antasnya som av

dåEn del de ändringar sker föreningstekniskt betinga-stor av som
fråga sakinnehållet framhållade. vill jagI följande punkterom som

viktiga inför förhandlingar.parternas
Stadgarna bildadet dokument skall grunden för HIsär som

innehållahandlande. därför roll-De bör och verksam-hetsinrikt-en
så beståendening karaktär stadgarna inte behöver ändrasatt annatav

vid markant kursförändring. sistnämnda kanDet exempli-än en mer
år dåfieras med den ändring gjordes 1990 HIs nonnerandesom

uppgifter bort. Om huvudmännen vill viss föränd-smärretogs se en
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ring bör detta kunna ske budgetvillkor. Det bör emellertidt.ex. genom
eftersträvas styrelsen självständigtatt inom för sittagerar ramen
mandat, lyhörd förmårär och utveckla och förnya verksamheten.

HIs övergripande roll och ändamål bör kunna i stadgarnaanges
utifrån mitt förslag i avsnitt 4.1. Den Verksamhetsinrikt-närmare
ningen bör kunna utformas enligt mitt förslag i övrigt i nämnda
avsnitt och mina nämnare synpunkter de olika verksamheterna som

inämnts avsnitt Också4.2. nuvarande stadgar bör här kunna tillvara
ledning. Vidare bör HI uttrycklig möjlighet sina medelges atten av
ekonomiskt stödja verksamheter främjar föreningens ändamål.som
Häri bör innefattas också det nuvarande produktionsstödet. I stället
för myndighetsbeslutatt regleratett bidrag bordevara genom ett
ekonomiskt stöd medel bland flera andra iett HIsvara egen
initiativarsenal det gällernär främja utveckling, produktionatt och
marknadsföring hjälpmedel.m.m. av

I styrelsens uppgifter böri HIs fall ingå årligen anslags-att avge
framställning motsv.. Föreningsstämman torde i huvudsak komma

bestå företrädare föratt dem beviljar de sökta medlen.av som
Dessutom kan tidtabellen för den statliga budgetprocessen detgöra
svårt synkronisera arbetet medatt HIs anslagsframställning med
föreningsstämmans årli sammanträde.ga

Stadgama ocksåbör innehålla föreskrifter revision. Revisionenom
skall ske enligt god revisionssed. Antalet revisorer liksom övrigaär,
punkteri stadgarna, frågorna i de nämnda förhandlingar-en av ovan

Enligt redogörelse i betänkandet Former för statligna. verksamhet-
SOU 1994: 147 inte ideellaär föreningar underkastade granskning

RRV. Inget torde dock hindra så önskas, förav sin delatt staten, om
till revisor nominerar anställd vid RRV.en person
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förFinansieringsform4.4

och SUBHandikappinstitutet

medelhuvudsakinärvarandeförHandikappinstitutet finansieras av
årligen vidfastställssjukförsäkringen. Beloppenfrån allmännaden

institutetsförföreträdaremellanDagmar-överläggningamade s.k.
överenskommelsenLandstingsförbundet. Iochdvs.ägare, staten

grundfinansieringdennaockså Utöveringår till SUBbidrag m.m. -
handharInstitutetrörelseintäkter.mindre omfattninghar HI i egna

beskrivningharjag lämnat3också projektmedel. l kap avexterna en
böralltjämtgrundbidraget,förstekonomi. behandlarHls Jag somnu

delsskerfinansieringen HI. Detiinslagetdet väsentliga avvara
idelsavsnitt 4.4.1,nuvarandebeskrivning systemavgenom en

Mitt4.4.2.alternativ finansieringbeträffandeförslagform mittav
öka deför institutetdå också Möjligheternaberör SUB.förslag att

avsnitt 4.4.3.iintäkterna tarjag uppegna

Dagmar4.4.1 Vad är

tillvissa ersättningarpå medDagmar är systemnamnet ett m.m.
sjukvård. byggerSystemetsjukvårdshuvudmännen hälso- ochför

Landstingsför-mellan ochårliga träffasöverenskommelser statenatt
disponerasmedelDelandstingen.bundet företrädare för somsom
sjukförsäk-frånhållet allmännadenhelt och1993/94kom t.o.m.

förstatsbidragssystemSedanförvaltasnngen, ett nyttstaten.avsom
Dagmar-överenskommel-finansierasinförtslandsting och kommuner

alltjämtbl.a. HIUndantaghuvudsak via detta.numera är somserna
sjukförsäkringsmedel.finansieras av

avsågträffades 1984 ochDagmar-överenskommelsenförstaDen
sjukvårds-år Tidigare hade1985.förreglering ersättningar m.m.av

efterberäknadesersättningartillerkäntshuvudmännen staten somav
invånarantal landsting. Ettivårdprestationer efterellerfaktiska resp.

utmynnadeövergå schabloniserade ersättningartillbehov att merav
Dagmar-överenskommelsen.den förstai
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Dagmar innehöll således till början huvudinslag denen som
allmänna sjukvårdsersättningen till sjukvårdshuvudmännen. Vidare
ingick ingåroch alltjämt i varierande omfattning vissa smärre- -

för särskilda ändamål kortvarigposter natur.av mer
Dagmar omfattade under detta första skede mestsom

15,3 miljarder kr, 14,8 miljarder utgjordes den allmännavarav av
ersättningen för sjukvård.

Dagmars omfattning minskade i hög grad den allmännanär
sjukvårdsersättningen till huvudmännen år 1993 började överföras till
det statsbidragssystemet för kommuner och landsting. Vidare harnya

Ädel-refonneni samband med medel förts till kommunerna.över
Kvari Dagmar-systemet finns endast antal mindreett posternumera
för speciella ändamål. Finansieringen dem sker i allt mindre delav
via sjukförsäktingen. För 1996 omfattar Dagmar endast 1 354 mil-
joner kr. Härav belastas i sin sjukförsäkringen endast medtur
kostnaderna för särskilda rehabiliterings- och behandlingsinsatser
435 milj och HI 51 milj. kr.

Det f.n.torde finnas osäkerhet Dagmar-systemets fort-en om
levnad. Det äri den belysningen får önskemålet vårai direktivman se

alternativ fomi för finansiering HI.om en av
Man bör frågai Dagmar ihågkomma dels det ärattom en

överenskommelse mellan och Landstingsförbundet, delsstaten att en
överenskommelse träffas år.varje såledesDet finns ingenny

långsiktsplan i Dagmar-överenskommelsen.
HIs verksamhet grundas avtal mellan ochett staten

Landstingsförbundet. Det första åravtalet slöts 1977. Institutet
finansieras sjukförsäkringsmedel överenskommelser mellanav genom

bådade nämnda Medlen i överenskommelsemaavsättsparterna.
till"Hls fond". Denna disponeras HIs styrelse för HIs verksamhetav
enligt stadgarna, med undantag för dels medel skallmen som

frånutbetalas fonden till SUB, dels medel fonden skallur som
disponeras för produktionsstöd och förlustgaranti. Fondbegreppet
berörs i avsnittnärmare 4.4.2 nedan. Huvudmännens överens-
kommelser träffas inom för Dagmar. Bidraget tillnumera ramen
institutets fond beräkndes under period fram 1990t.o.m.en genom

frånavräkning den särskilda hjälpmedelsersättningen till huvudmän-
invånare.krnen per
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år träffadesför 1991för Dagmar överens-Inom en nyramen
slopadeshjälpmedelsersättningenkommelse, vari den särskilda som
formenfinansiering fickliksomform och HIs SUBs etc. ettavegen
överenskom-från densjukförsäkringen till "fonden". Idirektbidrag

ochockså arbetsuppgifterändringar i HIsgjordes f.ö. vissamelsen
stadgar.

finnsfinansieringsvägarVilka alternativa4.4.2

alternativ finansie-förslagvarit lägga framMitt uppdrag har att om
slåsåledes fastinteinnebärring HI och därmed SUB. Det att enav

behållas.lösningen kan kommaslutgiltig modell. Den nuvarande att
tillstorleken ägarbidragethaft till uppgiftJag har inte prövaatt av
kr.utgår från storlek, milj.därför dess nuvarande 51och JagHI SUB.

år bidragetDärmed kommeranvisas för 1997.Samma belopp avses
år, ställt rationa-oförändrat i fem vilket kravha varit nominelltatt

Frågan ytterligaremöjligheter tillverksamheten.lisering av om
vill docki kap jagrationalisering och besparing berör jag men

inte börsjälva ombildningen HIredan markera att samman-avnu
åtgärder. måste huvudmän-sådanatidsmässigt med Detkopplas vara

sådana åtgärder därefter denochställa kravsak att nyanens
genomföra dem.styrelsens attansvar

KOFFA-områdetFrågan uppgifter inomför HIsresurser nyaom
överlägg-ingått i deöverväganden. börhar inte i mina Den tas upp

i avsnittetningar 4.2.nämntssom
från mitt huvudför-utgårfinansiering jag vidareI mitt förslag om

Landstingsför-organisationsfrågan, ochdvs. förutomslag i att staten
bildareockså Kommunförbundet deltaSvenska börbundet avsom

verksamhet. Med hänsynföreningen och finansiär HIsden ideella av
finansierings-frågan mittKommunförbundets medverkantill ärom

ocksåså andrahands-detförslag utformat det tillämpligtäratt
däralternativorganisationsdelen, dvs. detförslag jag redovisat isom

deltar.endast och Landstingsförbundetstaten
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Mitt förslag: Finansieringen HI och SUB bör grundasav
belopp årende anvisats till följd Dagmar-senastesamma som av

avtalet. Detta belopp skall insats statenses som en gemensam av
och sjukvårdshuvudmännen.

Finansieringskällan kan tills vidare alltjämt den allmännavara
sjukförsäkringen. ÖvergångEn till skattefinansiering kan rent
tekniskt altemativ.ettvara

Det bör finansieringskällaövervägas föra medels-att oavsett
anvisningen till särskilt anslag inom utgiftsområdedet iett
statsbudgeten där handikappfrågoma behandlas. Imerparten av

fall i sådant alternativ bör huvudmännens överläggningarvart ett
ske utanför Dagmarsystemet.

huvudmannensI avtal bildande och drift HI och SUBom av
bör finnas finansieringsavtal förslagsvis års sikt, inkl.ett sex
kontrollstation.

Bakgrunden för mitt förslag det belopp f.n.anvisats,är milj.51som
kr, och den ordning hittills tillämpats, dvs. beloppet tillkom-attsom
mit Dagmar-överenskommelsen och det utgörsgenom att av
sjukförsäkringsmedel, medel anvisas under rubriken Ersättningarsom

sjukvårdshuvudmännen.till Sjukförsäkringsmedlen disponeras av
bör framgår denstaten, nämnda rubriken tillhöramen som av anses

huvudmannens intressesfär. "sjukvårdshuvudmännen"Med har i
Dagmar hittills landstingen. Dessa, företräddaavsetts av
Landstingsförbundet, såledeshar tillsammans med finansieratstaten

ocksåinklHI SUB; bidraget till bolaget f.n. 5,5 milj. de 51.utgör av
Ädel-refonnenkommunernaNär fick sjukvårdsansvarvisstgenom

1992 avräknades sjukförsäkringsmedel frånhärför Dagmar och
överfördes till kommunerna dessutom skedde skatteväxlingar mellan
landsting och kommuner. Genom tillägg i HSL 1994 förtydligades
kommunernas liksom landstingens sjukvårdsaitsvar, bl.a. med
avseende skyldigheten tillhandahålla hjälpmedel. Kommuner-att

behov medverka i den centrala verksamheten vid HI ochattnas av
SUB inte ha beaktats i Dagmar eller i sammanhang.anses annat



bakom till iMotivet mitt förslag de 5l miljonerna HIär att
till för sjukvårdshuvudmännen medDagmar i samarbete statenär

det därför, lämnats,och särskilt den bakgrund äratt mot nysssom
rimligt inkludera kommunerna bland dessa huvudmän. Detävenatt

finansiering enligt mittinnebär överenskommelse HIsatt en ny om
organisationsfrågan ställethuvudförslag i bör tecknas itre parterav

två,för dvs. Landstingsförbundet och Svenska Kommun-staten,av
förbundet.

således ellerFörslaget mycket för kommunerna. Deär gynnsamt
således medelSvenska Kommunförbundet behöver inte tillskjuta nya

ändå inteför finansiera Om Svenska KommunförbundetHI.att
förslag ikommer medverka bildare HI, gäller mittatt nyasom av

för Landstingsför-tillämpliga delar alternativet med endast ochstaten
uppstår således ingenbundet HIs huvudmän. det falletIsom

förändring finansieringen.av
statsbudgetenMed den bruttoredovisning sjukförsäkringen iav

fråga utgiftennyligen införts det i själva ointressantärsom om om
medlen till och skall bekostade sjukförsäk-HI SUB alltjämt anses av

övergångringen eller skall ske till skattefinansiering. Statsbud-om
påverkassammanlagda inkomster och utgifter inte. Dengetens

finansieringskällapreferens för välja sjukförsäkringenatt som som
finns i mitt förslag denhar dock grund. Dels byggeren annan syn,

jag redovisat de medel hittills anvisats för HIattsom ovan, som
sjukvårdshuvudmännenoch SUB för ochutgör staten gemensamen

sambandanvändning sjukförsäkringsmedel. Dels finns det sakligaav
hjälp-mellan hjälpmedelsverksamheten och sjukförsäkringen, tex.

tillmedlens förebyggande syfte deras anknytning reha-samt
bekostasbiliteringsverksamheten, för vilken vissa särskilda stöd av

sjukförsäkringsmedel.
anvisats viaMedlen till HI och SUB har hittills i statsbudgeten

Sjukvårdsförmåneranslaget HI-medlen har utgjort ytterstm.m. en
l995/96.liten del detta uppgick till miljarder kranslag 20av som ca

inte Om särskilt anslag anvisas vinner"HI statsbudgeten". ettsyns
tydlighet för verksamheten i budgeten.man en

Vid sistnämnda anslagskonstruktion bör överläggningama om
utanför övrigamedel till HI och SUB föras Dagmarsystemet. I
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alternativ det frågatekniskär avtalennännast bör slutas inomen om
eller utanför Dagmar.

Jag vill betona långsiktighetbehovet i överenskommelsemaav om
HI och SUB. För närvarande finns ettårsperspektiv.endast För HIett
och SUB det viktigt kunnaär planering längre sikt.göra Föratt en
dem grundar den ocksåföreningen det viktigt kunnaärsom attnya
känna säkerhet åtagandenasi varaktighet. Inte minst i detärstartenen
viktigt för få långalla planeringsperiod efter den osäkerhetatt en som
utredningsarbetet kan ha inneburit. Jag därför det förstaattanser
finansieringsavtalet bör år. Jag medvetenomspänna är attsex om
detta kan långovanligt åravtalsperiod, eller fyra ärtreses som en
måhända vanligare. påminnaJag vill här nuvarande avtalattom om

iHI och för årligsig beloppsmässig bindning ursprungligenutan- -
hade löptid år. sexårsperiodOm väljs bör den enligten om sex en nu
min mening förses med kontrollstation efter år.t.ex. treen

långsiktigaDen såplanen kan utformas dess belopp närmastatt
blir planeringsramar. årDet slutliga beloppet för dåfastställsresp.
successivt. Möjlighet finns därvid bådebeakta kostnadsutveck-att
lingen och krav eller villkor huvudmännen önskar ställa.nya som

framföralltMen kan hänsyn föregåendetill utfallet års anslag.tas av
detI sammanhanget vill jag peka del den nuvarandeatt en av

konstruktionen fåsannolikt kommer ändras. Jag syftar "HIsatt
fond", begrepp jag föregående.i korthet berört i det Somett som

framgåttdärvid finns det i praktiken ingen fond i självständig mening.
Alla utgifter HIs projektbidrag och Stimulansbidrag, produk-egna,-
tionsstöd och bidrag till SUB betalas direkt HIsövernumera-,
budget. HIs totala såledesresultat "fonden" förändras ochavgör om
fonden blir det institutets kapital. En fond i egentligsamma som
mening skulle kunna praktisk kanal för reglering över-vara en av
eller underskott för HI framförallt för SUB, skall ettmen som var
icke vinstgivande aktiebolag. måstefond såEn emellertid i fall vara

frånskild institutet, antingen juridisk stiftelsesom en egen person
eller arrangerad något konto inom sjukförsäkringen under RFVssom
förvaltning. Båda alternativen svårframkomliga.förefaller Det är
emellertid viktigt huvudmännen årunder 1997 i förberedelsernaatt
för ombildning fråganHl beaktar och underskott,över-av om
kapitalstruktur bådeo.dyl. för frågorHI och SUB. Dessa har
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betydelse för finansieringsavtalets utformning och tillämpning, men
också inför själva ombildningstillfället.

tvåUtöver de alternativ, jämte kombinationer dem, förav
föregående,grundfinansiering inklHI SUB jag redovisat i detav som

har ytterligare alternativ kommit i utredningsarbetet.ett par upp
utgåEtt del medlen skulle tillstatsbidragär att en av som

varpåkommuner och landsting för deras i HI och SUB,engagemang
deras organisationer, förbunden, betalar motsvarande andel HIsav
och SUBs bidrag. Detta förfaringssätt, skulle kunna motiverassom av

frågaökad tydlighet i finansielladet medansvaret, emellertidärom
något krångligt framståroch inte särskilt lämpligt.som

Ett alternativ slopa kopplingen till nuvarandeannat attvore
låtafinansieringsgrund och och förbunden, förpart, statenresp. var

bibehållasig betala sin del. den nämnda kopplingen,Att med den
gemenskap kring HI den uttrycker, jag emellertidsom ser som en
viktig förutsättning för genomförandet mitt förslag. Jag vill därförav
inte aktualisera det nämnda alternativet.nyss

4.4.3 Handikappinstitutets intäkteregna m.m.

nåsMin bedömning: angeläget ökad kostnadstäckningDet är att
för de tjänster och produkter HI säljer eller avgiftsbelägger.som

avgifterNya bör successivt kunna införas inom provningsverk-
samheten. De intäkterna redan i dag nödvändigtär ettegna

får frånkomplement till det bidrag HI huvudmännen. Dettasom
år utgåttbidrag har under nominelltföljd med oförändrataven

förhållandebelopp. Bl.a. detta intäkterinnebär HIsatt egna
behöver öka ytterligare.

framgått frånSom tidigare beskrivningar bidraget huvudmännenärav
årsjälva grunden för HIs finansiering. För 1996 huvudmännensutgör

totala bidrag milj. milj. skall betalas till SUB51 kr, 5,5 kr utvarav
fåroch 4 milj. kr disponeras för produktionsstöd. Samtliga dessa

liksom det statliga stimulansbidraget och andraposter, externa
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projektmedel, redovisas HIs budget. åröver Denna omfattar för 1996
på intäktssidan sammanlagt 99,5 milj. kr och kostnadssidan 106,3
milj. kr. Det budgeterade minusresultatet kompenserasavses genom
användande fonderade medel.av

De intäkter HI har avgiftsbeläggning och försäljning upptasgenom
i den nämnda budgeten som

trycksaksförsäljning milj.2,3 kr-
kurser, konferenser 2,8-
verkstadsintäkter bilanp 1,5 -"--
sålda tjänster och övrigt 3,4 -"--

Summa 10,0 -"-

"såldaI tjänster och ingårövrigt" frånavgifter ackrediteradposten
provning med 0,4 milj. kr intäkter i standardiseringsarbetet medsamt
1,0 milj. kr.

De intäkterna utgör endast begränsad delegna som synes en av
HIs finansiering. oftastDe inte heller full kostnadstäckning. Iger

ingårregel inte lönekostnaderi det kalkylerade priset. Intäkterna är
emellertid redan i dag nödvändigt komplement till den övrigaett
finansieringen.

HI har under utredningsarbetet framfört eftersträvaratt man nu en
höjning kostnadstäckningen för de produkter och tjänsterav som
redan i dag avgiftsbeläggs eller säljs. instämmerJag i detta. Grund-
bidraget har vant oförändrat längre tid och har därmed urholkats.en
Om anspråk HIs verksamhet skall kunna tillgodoses behövsnya
såväl omfördelning ökade intäkter.av resurser som

En frågasärskild diskuterats med institutet under utred-som
ningens gång möjligheterna tillär ökade intäkter inom provnings-
verksamheten. F.n. institutet endast betalt för ackrediteradtar prov-
ning. sådanDessutom provning avgiftsbelagdär förläggerHI tillsom

andra provningsorgan.vissa Det sistnämnda behålleningen intäktger
Fråganför HI. har redovisats i framgåttavsnitt 4.2. Som där jaganser

successiv ökning kostnadstäckningen bör eftersträvas.att en av
I HIs ocksåbudget bör de projektmedlen uppmärk-externa

får efterHI ansökan frånbidrag hållolika för fördelning, isammas.
regel till för projekt HI initierat eller med-externa mottagare, som
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någonpåverkar därför inte ekonomi iverkar bidrag HlsDessa egen
mån uppstår tidsmässigtomfattning, i den skillnaderänstörre annat

viktigoch utbetalningar. dessa medelmellan in- Däremot utgör en
inriktning och omfattning.förutsättning för främst FoU-arbetets Detta

också fråga det statliga stimulansbidraget.gäller i om
också påredovisas emellertidprojektmedelI externaposten

förfrån ersättningbidrag helt eller delvisintäktssidan EU utgörsom
fördärmed ytterligare faktisk intäktarbete HI utfört. De utgör ensom

institutet.
ändamålframhållas projektmedlenDet bör de externaatt avavser

således grundingen fasteller mindre kort varaktighet. De utgörmer
långsiktig finansiering.i en

Handikappinstitutet4.5 Vissa uppdrag till

4.5.1 Olika uppdragslag av

Landstingsförbundet,närvarande kan ochFör HIs ägare, staten ge
befintliga medel genomförainstitutet i uppdrag inom föratt ramen

§ andra Detvisst utredningsarbete nuvarande stadgar, st.m.m.
påverka villkoren förformellt kaninnebär institutets ledning inteatt

sådana givitregeringsbeslutuppdrag. Det främstär staten som genom
sådana utreda fomierna förkanuppdrag. Bland de nämnassenaste att

för äldre ochutarbetahjälpmedelsstatistik, IT-programatt ett
funktionshindrade, nationellt samordningscenter i EUsatt vara

fördela och följadatabaserade informationssystem Handynet attsamt
beträffande detta bidrag, 4.5.2effekterna stimulansbidraget seupp av

nedan.
till finnas i fortsättningenDenna form för uppdrag HI bör även

regleras i princip Eftersomoch i stadgama sätt somsamma nu.
såuppdragen ofta omfattande det önskvärt de aviseras tidigtärär att

ocksåförutsätter tillräck-möjligt i plzmeringsprocessen. Jag attsom
liga mellan uppdragsgivaren och innandiskussioner förs HI upp-
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draget beslutas. ocksåJag finner det angeläget inte baraatt staten utan
också övriga huvudmän använder sig uppdragsfonnen. Beträffan-av -
de regeringsuppdrag kan föranleda myndighetsutövning vid HI,som

särskilt förslag nedan 4.5.2.se
Handikappinstitutet bör i övrigt liksom åtasjälvt kunna signu

uppdrag olika slag. Hur dessa skall hanteras regleras i institutetsav
interna regler.egna

4.5.2 Uppgifter kan innebärasom

myndighetsutövning vid HI

Av mina direktiv följer Handikappinstitutet framtideni börävenatt
ha möjlighet fatta beslut fördelning medel detatt t.ex.om av som
nuvarande statliga stimulansbidraget till hjälpmedelsförsörjningen
eller likandeandra uppgifter. Vare sig det nuvarande stimulansbi-
draget myndighetsutövningutgör eller skall det för framtiden vara
möjligt lämna liknande uppgifter till institutetatt dessaäven när
innefattar myndighetsutövning. I detta sammanhang behövs därför

någotinte slutligt ställningstagande till stimulansbidragetmera om
myndighetsutövning,utgör särskilt inte det tidsbegränsat tillärsom

utgången år 1997. Det kan det tidigaresägas nämndaav samma om
produktionsstödet i dess nuvarande utformning. ändåDet kan vara av
intresse här något belysa hur dessa stödforrner kanatt bedömas.

Till början kan konstateras myndighetsutövning innebäratten
utövning befogenhet någonför enskild fönnån,bestämmaattav om
rättighet, skyldighet, disciplinpäföljd, avskedande eller jäm-annat

förhållande.förbart För myndighetsutövning skall föreligga krävsatt
myndigheten grundar sin befogenhet bestämmaatt för-att ettom

hållande författning någoteller beslut regeringen ellerannaten av
riksdagen. sidanVid begreppet faller ärenden avgörst.ex.av som

myndigheten träffar avtal eller överenskommelse sakenattgenom om
någonmed enskild. Se vidare Trygve Hellners ocht.ex.

Bo Malmqvist, förvaltningslagen,Nya 4 1995, sid. 150-158.u,
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Nuvarande förhållanden

Min bedömning: talar jñr såvälDet stimulansbidragetmesta att
det nuvarande produktionsstödet innebär myndighetsutöv-som
hos Handikappinstitutet. och standardi-ning Den provnings-

seringsverksamhet för närvarande bedrivs vid institutetsom
myndighetsutövning.inteutgör

Stimulansbidrag

Med anledning förslag i regeringens proposition stöd ochav om
service till vissa funktionshindrade, ålagt sjukvårds-har riksdagen
huvudmännen skyldighet erbjuda med funktionshinderatten personer
hjälpmedel. har sjukvårds-Detta gjorts tillägg i hälso- ochettgenom
lagen 1982:763. Se 1992/93:159, bet. 1992/93:SOUl9, rskr.prop.
1992/932321.

påskyndaMed syfte utvecklingen hjälpmedelsförsörjningenatt av
för småmed avancerade hjälpmedelsbehov och handikapp-grupper

med specifika hjälpmedelsbehov har riksdagen vidaregrupper
beslutat från den l januari 1994 införa tidsbegränsat statligtatt ett
Stimulansbidrag området.inom Avsikten miljoner kronor25är att
årligen årunder fyra skall Enligt nämnda proposition börutges.
Handikappinstitutet fördela stimulansbidraget efter ansökan prop.
l992l93zl59, sid. 134.

framhållsEnligt vad i propositionen stimulansbidragetsbörsom
huvudsyfte skapa förutsättningar för utveckla specialist-att attvara
kompetens, verksamhet vid särskilda Ettt.ex. resurscenter.genom

syfte bör utveckla organisations- och samverkans-annat attvara nya
former mellan områdenansvariga huvudmän. Ytterligare angelägna
kan, framhållsenligt vad i propositionen, utbildnings- ochsom avse
infonnationsinsatser former för förbättrad brukarinfonnationsamt om
hjälpmedel och utökad brukarmedverkan i hjälpmedelssammanhang.

påpekasVidare erhållerverksamheter stöd skall syfta tillatt som en
utveckling långsiktig betydelse. 1992/93:159, f.Se sid. 133av prop.
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Genom besut den 10 juni 1993 uppdrog regeringen till
Handikappinstitutet fördela och fortlöpande följa effekterna detatt av
statliga stimulansbidraget till hjälpmedelsförsörjningen. Utöver en
redogörelse för vad propositionen innehöll i saken sades inget

inärmare regeringsbeslutet hur bidraget skulle fördelas. Däremotom
lämnades direktivnärmare hur uppföljningsarbetet skulle bedrivasom
och redovisas til regeringen.

I regeringsbeslutet avsågregeringen i förordningatt attangavs en
besluta de bestämmelsernanärmare det statliga stimulans-om om
bidraget till hjälpmedelsförsörjningen. Någon sådan förordning har
dock inte utfärdits.

Enligt regleringsbrev för budgetåret 1995/96 skall Socialstyrelsen
under D Vissa statsbidrag handikappomrádet disponerainom ett
reservationsanshg på 1 035 000 000 kronor. Anslagspost 3 avser
"Stimulansbidrcg till utvecklingsinsatser hjälpmedelsförsöij-inom

37 500 månader.ningen 900" 18 Som villkor för anslagsposten
Socialstyrelsen efter rekvisition skall utbetala tillattanges pengarna

Handikappinstititet, skall administrera och fördela bidraget.som
Enligt uppgift från Handikappinstitutet såvälhar landsting och

kommuner liandikapporganisationer och andra beviljats bidrag.som

Stimulansbidraget torde myndighetsutövningvara

Hur stimulansbidraget skall bedömas visserligen inte helt klart,är
det talar för det myndighetsutövning.utgörmesta attmen

När det gäller stimulansbidraget saknas avtalsmässiga inslag. Det
sig i ställetrör bidrag där intar beroendeställ-ett mottagarencm en

förhållandening i till det allmänna, Handikappinsti-representerat av
Visserligen förutsättningarna för bidragsgivningentutet. är inte

författningsreglerade, detta torde inte hindra ändådet kanattmen
fråga myndighetsutövning. Handikappinstitutets rättvara attom

besluta fördelningen bidraget ändågrundar sig beslutom av av
regeringen, nämligen det tidigare nämnda regeringsbeslutet den
10 juni 1993. Idetta samtidigt, med hänvisning tillanges prop.
1992/93:159, utgångspunktervissa för bidragets användning. Som
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därförstimulansbidragetantagits i SOU 1995:93 sid. 132 torde
myndighetsutövning.utgöra

Pz-odzzktionssvöd

påHandikappinstitutets verksamhet grundas avtal mellan statenett
frånfrån år finansierasoch Landstingsförbundet 1977. Institutet en

defond i sin tillförs medel överenskommelser mellantursom genom
båda överenskommelser sedemera träffats inomDessa harparterna.

underför Dagmar. Bidraget till institutets fond framräknadesramen
period fram i den särskilda hjälpmedelser-1990t.o.m. posten ensom

sättningen.
årför för träffadesInom Dagmar 1991 överens-ramen en ny

kommelse vari den särskilda hjälpmedelsersättningen slopades som
form finansiering fick formenoch Handikappinstitutets ettegen av

fråndirektbidrag sjukförsäkringen. den överenskommelsen gjordesI
också vissa ändringar Handikappinstitutets uppgifter.

Överenskommelsen Landstingsförbundetmellan ochstaten om
innehållerårfinansiering Handikappinstitutet 1996 bl.a. följande.av

fondFör institutets finansiering tillfört institutetshar parterna
års ingårimilj. för51 kr 1996 verksamhet. Medel institutetssom

fond disponeras det produktionsstödetmed undantag för bl.a. s.k.-
institutets enligt stadgar.styrelse för verksamheten institutetsav-

Det s.k. produktionsstödet innebär enligt överenskommelsen
följande.

årHandikappinstitutets fond skall för 1996 avdelas 000 000Av 4
kr institutets styrelse disponeras för initiera och stimuleraatt attav
tillverkningen vissa handikapphjälpmedel, för vilka föreliggerav
svårigheter fåretablera produktion villkor. Medlengängse ävenatt

fåranvändas förlustgaranti. institutet möjlighetHärutöver att ut-som
såsomnyttja 4 000 000 kr förlustgaranti samband med beställningari

hjälpmedel. Erforderliga avtal för genomförande skallhäravav
Sjukvårdshuvudmännenstecknas Upphandlingsbolag i näraav sam-

arbete institutet.med
budgetåretbudgetpropositionen för 1995/96 1994/95: 100,prop.

bil. 6. sid. l 17 f. begärde regeringen anslag med 313 000 kr1 025
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för bidrag till hälso- sjukvård. Frånoch detta anslag betalas stats-
bidrag sjukvårdshuvudmännentill i enlighet med överenskom-m.m.
melser vissa ersättningar sjukvårdshuvudmännen.till Bidragetsom
användningsområden finns angivna iförordningen 1984:908m.m.

statsbidrag och försäkringsersättningarförvissa sjukvårdom m.m.
dennaAv förordning ändrad framgårsenast SFS 1995: 1344genom

51 milj. kr skall tillföras Handikappinstitutets fond för finansieringatt
institutets årverksamhet 1996.av

Produktionsstödet torde myndighetsutövningvara

Hur produktionsstödet skall bedömas visserligen inte helt klart,är
liksom beträffande stimulansbidraget talar det för detmen mesta att
myndighetsutövning.utgör

Mot bakgrund fården tidigare redogörelsen produk-ävenav
tionsstödet bidrag där intar beroende-ett mottagarenses som en

förhållandeställning i till det allmänna. Villkoren för produktionsstöd
visserligen inte författningsreglerade Handikappinstitutetäven om

erhåller den tidigare nämnda förordningenytterst pengarna pga.
1984:908 statsbidrag och försäkringsersättningarvissa förom
sjukvård Villkoren för produktionsstödet regleras dock im.m.
överenskommelsen mellan och Landstingsförbundet,staten en
överenskommelse för sin giltighet bl.a. förutsätter regeringenssom
godkännande. Handikappinstitutet fördelar inte stödet kommer-
siella eller avtalsmässiga grunder uttryck för samhälletsutan ettsom
intresse förmånbevilja för viss verksamhet. Mycket talarattav en en
därför för produktionsstödeti dess nuvarande form betraktaatt är att

myndighetsutövning. förhållandetEnbart det bestämmelsersom att
produktionsstödet inte tagits in i lag eller vad följerutöverom som

1984:908 förordningSFS kan inte avgörande betydelseav vara av
för bedömning.göraatt en annan

Även beträffande den till produktionsstödet förlust-anknutna
ifrågasättaskangarantin det inte sig myndighetsutövning.rörom om
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Provning och Standardisering

Lagen 1992:1119 teknisk kontroll tillämpas frågabl.a. iom om
anmälts för uppgifter i samband med bedömningorgan som av

överenstämmelse enligt bestämmelser gäller inom Europeiskasom
ekonomiska samarbetsområdet frågaEES och i ackrediteringom

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll.genom
fårEnligt 9 § regeringen eller den myndighet regeringensom

bestämmer överlämna till riksprovplats bolag ellerären som annan
juridisk besluta i ärenden myndighetsutövning ochrörattperson som

gäller godkännande personal, utrustning, förfarande, organisa-som av
tion, produkt eller anläggning eller fastställande avgift för utfördav
kontroll.

Handikappinstitutet inte riksprovplats i dag. För närvarandeär
saknar därför den nämnda bestämmelsen betydelse för institutets
verksamhet. De uppgifter områdetinstitutet i dagsläget har inomsom
för provning och Standardisering inte myndighetsutövning.utgör
Samtidigt kan konstateras institutet fåi framtiden skulleatt om
myndighetsutövande funktioner område, såinom detta finns redan
erforderligt lagstöd för detta.

Lagstöd för myndighetsutövning vid HI

Mitt förslag: Genom särskild lag regeringen möjlighet atten ges
till Handikappinstitutet överlämna förvaltningsuppgift inne-som
fattar myndighetsutövning.

föreslåsI konsekvens härmed också viss ändring sekre-av
tesslagen 1980: 100

De uppdrag regeringen lämnar kan vissa fall sådani ha karaktärsom
de kan förutsätta myndighetsutövning gällervid HI. Detatt anses

beslut bidrag eller ekonomiskt stöd inom älpmedelsverk-annatom
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samheten. Enligt direktiven skall HI alltjämt sådanakunna fatta
beslut.

Ett uppdrag denna institutet har, och inämnstypav som som
direktiven, gäller fördelning och uppföljning effekterna detav av
statliga Stimulansbidraget inom hjälpmedelsomrädet. Som närmare
utvecklats i föregåendedet torde fåHIs uppgifter här innefattaanses
myndighetsutövning visst föräven diskussion dettautrymmeom om
kan finnas. Enligt regeringsformen krävs särskilt lagstöd för att
förvaltningsuppgift innefattar myndighetsutövning fåskallsom
överlämnas till privaträttsligt Utredningen verksamheterett organ. om

beroendeär statligt stöd har i sitt betänkande Omprövningsom av av
åtagandestatliga påpekatSOU 1995:93 sådant lagstöd saknas föratt

HIs handläggning Stimulansbidraget.av
Även handläggningen det s.k. produktionsstöd, jämte för-av

lustgaranti, HI kan lämna för stimulera produktion vissaattsom av
angelägna hjälpmedel, kan enligt vad visats i sinsom ovan, nuvaran-
de form innefatta myndighetsutövning.anses

Stimulansbidraget i nuvarande form utgångenupphör med av
1997. Produktionsstödet bör i avsnitten 4.2 och 4.3nämntssom
kunna ändrad form och karaktär så det inte längre ärattges etten
reglerat bidrag. Icke desto mindre kan liknandeandra uppdrag
tillkomma för vilkas fullgörande myndighetsutövning förutsätts
kunna vidäga HI. Mot den bakgrunden såledesläggerjag framrum
det lagförslag kommenterasnännare nedan.som

4.5.3 Författningskommentar

l Förslaget till lag överlämnandeom av

förvaltningsuppgifter till Handikappinstitutet,
ideell förening

Enligt l l kap. 6 § tredje stycket regeringsformen kan intenär annan-
grundlagsbestämmelse medför hinder däremot- förvaltningsuppgift
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förening,överlämnas till bolag,innefattar myndighetsutövningsom
dettaförutsättningsamfällighet, stiftelse eller enskild individ under att

uppgiften behöveröverlämnandetsker med stöd lag. Själva avav
tillmedgivandesålunda tillräckligtinte ske lag. Det ar ettattgenom

sid. 168.fanns 1975/76:209,överlämnandet i lag se prop.
iinflytandeföreskriften riksdagenslntentionerna bakom om

måste Vissasådant tillgodoses.med överlämnande docksamband
måste uppställas vid utformningenkrav konkretion därför av

måste kunna identifieras.givetvislagstödet. Uppgiftsmottagaren
får de uppgifter överlämnas inteVidare beskrivningen görasav som

så överföras prövningobestämd, uppgifter kan utanatt senare nynya
Ragnemalm, SverigesPetrén,riksdagen. Jfr. Gustaf Hansav

förklaringar, Tolfteförfattningar medgrundlagar och tillhörande upp-
281 f.Sveriges grundlagar, 1980, sid.lagan Robert Malmgrensav

myndig-uppgifter innebär§ deI 1 mottagaren somanges av
Lagför-Handikappinstitutet direkthetsutövning att namnges.genom

utifrån blir ideellutformats förslaget institutetslaget har att en
blir "Handikapp-förening, varvid antagits det officiella namnetatt

institutet, ideell förening".
stödfördelning bidrag ochUppgifterna beskrivs annat somsom av

funktionshinder.hjälpmedel för medgäller verksamhet med personer
fråga bidraginnebar inte bli fördelningDetta det kanatt av somom

något isikte enstaka exemplar hjälpmedel. Vad ärtar som avsesav
forskningsverksamhetstället stöd till utvecklings- och samt

hjälpmedel ellerbeträffandeinformations- och utbildningsverksamhet
jämförlig verksamhet.annan

fråga stödbidrag ochVidare det skall annatatt somanges vara om
sjukvårdshuvudmän, företaghandikapporganisationer,lämnas till

sådanhjälpmedelsområdet medeller andramed verksamhet inom
i för-innefattar myndighetsutövningverksamhet. Uppgifter som

hållande sålunda Handikappinsti-till allmänheten kan inte anförtros
föreslagna lydelsenmed stöd den föreslagna lagen. Med dentutet av

stödkommer lagen omfatta andra former ekonomiskt änäven att av
den nuvarandedirekta utbetalningar Stöd det slagav somav pengar.

omfattas lagen.förlustgarantin innebär kommer därför att av
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Lagförslaget inte begränsaär möjligheterna lämnaattavsett att
uppgifter till Handikappinstitutet inte innebär myndighetsutövning.som

§ framgårAv 2 regeringen eller den myndighet regeringenatt som
bestämmer kan meddela föreskrifter förnännare utövande av
förvaltningsuppgifter enligt lagen.

Förvaltningslagen 1986:223 föreslås inte bli tillämplig i ärenden
hos Handikappinstitutet. Detta hindrar inte vissa allmännaatt
rättsgrundsatser kommunikationsprincipen och motiverings-t.ex.som
skyldigheten ändå bör tillämpas vid förfarandet hos institutet jfr.
Lena Marcusson, Offentlig förvaltning myndighetsområdet,utanför
1989, sid. 396 f..

Myndighetsutövningen hos Handikappinstitutet kommer gällaatt
fördelning förmåner och omfatta endast mindre del institu-av en av

totala verksamhet. Som lagförslaget utformattets kan det inteär heller
bli aktuellt med myndighetsutövning förhållandei till allmänheten. I
likhet med vad mångagäller hos andra privaträttsli medsom ga organ
liknande uppgifter saknas det därför skäl förvaltningslagengöra iatt
dess helhet tillämplig hos Handikappinstitutet.

Inte heller finns det skäl förvaltningslagen bestämmelsergöraatt
överklagande tillämpliga hos institutet. De uppgifter kanom som

läggas på Handikappinstitutet kommer nämligen knappast att mo-
någrativera överklagandemöjligheter.

På punkt kommer dock förvaltningslagens bestämmelseren om
överklagande bli tillämpliga hos Handikappinstitutet. Eftersomatt
offentlighetsprincipen föreslås gälla för Handikappinstitutet i nu
berörda ärenden, sånedan, kommer beslut lämnavägraattse ut en
handling kunna överklagas enligt 15 kap. 7 och 8 §§ sekretess-att
lagen 1980: 100. Genom hänvisning i förstnämnda paragraf bliren
föreskrifterna överklagande i 23-25 §§ och 30 § första meningenom
förvaltningslagen tillämpliga sådana beslutnär överklagas.

Den verksamhet Handikappinstitutet i dag bedriver inomsom
området för provning och Standardisering inte myndighetsutöv-utgör
ning. Eventuell framtida myndighetsutövning hos institutet inom detta
område behöver inte beaktas i detta sammanhang, eftersom det
lagstöd såi fall skulle behövs redan finns 9 § lagensesom
1992:l 119 teknisk kontroll.om
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ändring i sekretesslagen2 Förslaget till lag om
1980: 100

Handikappinstitutet iOffentlighetsprincipen bör tillämpas hos
vissaBehovet sekretess förärenden myndighetsutövning.rör avsom

driftförhållanden tillgodosesuppgifter affärs- och genomm.m.om
8 kap. 7 § sekretesslagen 1980:100.

innehåller tillhänvisning till bilagakap. 8 sekretesslagenl § en en
omfattas offentlig-där privaträttsliga skalllagen, de avorgan som

föreslås bli kompletterad med hän-hetsprincipen Bilagan enanges.
såvitt uppgifter innebärvisning till Handikappinstitutet gäller de som

institutet.myndighetsutövning hos
Utgångspunkten reglering i detta avseendeför sekretesslagens sägs

förslag till ändringar tryckfri-1986/873151 medi propositionen i
hets/Örordningen offentlighetsprincipen skall gälla iattvaram.m.

enskildaallmänna angelägenheter sig det myndigheter ellerärvare
samtidigt detombesörjer dem. I propositionen konstateras attsom

offentliga insynsintresset och den relativafinns konflikt mellan deten
måste skeprivaträttslig enhet. Detslutenhet präglar ensom en

motstående Offentlig-avvägning mellan insynsintresset och intressen.
ökadeadministrativa rutiner, leder tillheten förutsätter vilket

till densig oacceptabla med hänsynkostnader i vissa fall kan tesom
omfattning. Ettringa betydelse elleroffentliga angelägenhetens stort

offentlighetsprincipensibland leda tillbehov sekretess kan attav
1986/872151praktisk betydelse. Seinförande skulle bli utan prop.

sid. 146-150; jfr. sid 310.även
blimyndighetsutövning kanBeträffande den verksamhet med som

offentlig-föraktuell hos Handikappinstitutet, talar det attmesta
önskemåldehetsprincipen bör gälla. understryksDetta omav

håll i dettauttalatsöppenhet i institutets verksamhet, annatsom
betänkande.

produktionsstödeteller stöd det slagNär det gäller bidrag somav
deaktuelltvisserligen i bland bli tillämpakan det attrepresenterar,

driftförhållandenföreskrifter finns skydd för affärs- och samtsom om
sådanhar emellertid inteuppfinningar och forskningsresultat. Detta

avstå från offentlighetsprincipenbetydelse bör göraatt attman
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tillämplig all myndighetsutövande verksamhet hos Handikappinsti-
tutet.

Det finns ocksånämligen intresse sprida kunnandeett attav som
kommer fram i ärenden detta slag. finnsDet visserligen situationerav
där hänsynen till företags affärs- driftförhållandenochett m.m.
kommer medför uppgift omfattas sekretess enligtatt 8 kap.att en av
7 § sekretesslagen. Mot bakgrund erfarenheterna det nuvarandeav av
produktionsstödet emellertid mångaär uppgifter, visserligen rörsom
affärs- driftförhållanden,eller ändå inte det slaget det skulleattav

till för företaget lämna uppgiften. Det finnsvara att ävenutmen
situationer då företaget kan ha intresse sitt medgivandeett attav ge
till uppgifterna lämnas det sig känsligaatt rörut trots att om upp-
gifter. Slutligen kap.1 5 § sekretesslagen möjlighet förger en
myndighet och därmed också Handikappinstitutet i berördanu-
ärenden lämna uppgifter omfattas sekretessatt detut ärsom av om-
nödvändigt för fullgöra den verksamheten i visstatt ettegna avseen-
de.
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5 Genomförande utredningensav

förslag

5.1 Allmänt

När fysiska eller juridiska vill i visstattpersoner samman genom
syfte bilda ideell förening det de självständigtär införsomen parterna
bildandet överenskommer bl.a. föreningens ändamål, verksamhet,om
stadgeförslag och finansiering liksom fortsatt styrning,externom ev

villkor för verksamhetens inriktningt.ex. och uppföljning ellergenom
för vissa uppdrag. Därutöver sköts allt beslutsfattande föreningensav

och styrelse.stämma Riksdag och regering har ingen roll i denna-
i det fall därän ärannatprocess staten parterna.en av

Om emellertid frågai HIstaten är parternasom om en av- -
måste riksdagen för del godkänna i föreningen.statens engagemanget

gällerDet främst frågai verksamhetens inriktning och statensom
ekonomiska fallåtaganden. Vidare skall riksdagen i förekommande
besluta eller ändrade lagar.om nya

Regeringens roll skallnär bl.a. lägga framärstaten attengageras
de förslag till riksdagen behövs, för del godkännaatt statenssom
vissa grundläggande avtal med övriga huvudmän samt att utse

med fullmakt vid föreningsstämmapersoner att representera staten
och teckna vissa avtal.att

Allt innebärdetta genomförandet HIFOs förslag inte kanatt av
fullföljas enbart den gångentraditionella med utredninggenom -
remissomgång proposition riksdagsbeslut. Skillnaden blir att- -
förberedelserna också innefattar avtal HIs nuvarande ochnu som
blivande huvudmän och "gamla" och måste ingåäven "nya" HI- -
för åstadkomma förändringen. ingårDessa avtalatt de endast om var
och sådem önskar. innehåll,Avtalens tidsåtgången för derasen av
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riksdagsar-regerings- ochsamordning medutarbetande avtalenssamt
utredningenspåverkar genomförandetfaktorerbetet är avsom

förslag.
remiss-emellertidutredningsgången harden traditionellaAv

det gällereftersomomgången också vårt funktion,i fall viktigen
brukarnaför andra huvudmännen,angelägenheter änäven t.ex. av
myndigheterstatligahjälpmedelsföretagen, vissahjälpmedel, SUB,

Remissutfalletpersonal.ledning ochgivetvis nuvarande HI, desssamt
blirdetlikaväldärför signal till avtalspartemablir ett avsomen

proposition.underlagen för regeringens
avtalspartemaockså presumtivadeHIFOs fall börI noteras, att

avtalen inteutredningen,nominerat sakkunniga ivisserligen attmen
samförståndmöjligaför HIFO. Störstaför den skull sluts inom ramen

utredningsstadiet.dock eftersträvats redanhar

arrangerasgenomförande5.2 kanHur ett

Även sak har jagförberedelseravtalen och övriga är parternasom
vad gällersig,ändå genomförandefas kansökt belysa hur teen
till ledningtidsförhållandena.gången kunnaDetta böri ochstort vara

proposi-iregeringensåväl avtalsarbetet förför införparterna som
genomförandefasockså tänkbarbildtionsskedet. Jag atttror av enen

upplysande för remissinstansema.kan vara
nyligenomständigheterunder liknandeEftersom ombildningen

utvecklingsinstitut,sjukvårdensHälso- ochgjorts beträffande Spri -
från inhämtats.har erfarenheter den processen

skiss ochendastlämnas här nedan ärJag betonar vadatt ensom
också andra modeller kan finnas.att

F.n. be-måste med den statliga beslutsprocessen.Samordning ske
proposi-vintem/vårenrernissomgången 1997 ochräknas äga enrum

riksdagenbehandlasför den skall kunnation lämnas i maj 1997 att av
denår. förutsätts skeOmbildningen HIunder hösten peravsamma

januari1 1998.
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Två olika alternativ kan urskiljas för genomförandet HIsav
ombildning till ideell förening.

Alternativ Förberedelserna bedrivs så konsortial-parterna attav
avtal bildande och drift den Hl-organisationenm.m. ärom av nya
klara och ingångna ikraftträdandet dock såvillkorat de kanatt
refereras i propositionen; riksdagen kan då i erforderliga delar
godkänna statens engagemang

Alternativ Förberedelsema såbedrivs regeringen för riks-att
dagen anmäler de förberedelser pågår och sin avsikt slutaattsom
vissa avtal; riksdagen dåkan under hösten 1997 antingen klarteck-ge

helt för fullföljande eller uttala sitt gillande i i avvaktanen stort
detaljer i kommande proposition.mera en

Det första huvudaltemativet bör kunna smidigt förfarandeettge
inför ombildning HI den 1 januari 1998. Det andra alter-en av per
nativet kan i sin enklare variant användas förberedelserparternasom
inför propositionens avlämnande i maj nått så1997 inte långt som
enligt alternativ Den andra varianten detta alternativ innebärav

frånredan början tidpunkten för genomförande bliratt änen annan
den avsedda.nu

Alternativ 1 kan utformas enligt följande exempel:

Snarast efter det HIFOs betänkande avlämnats inlederatt staten,-
Landstingsförbundet och, enligt mitt huvudförslag, Svenska Kom-
munförbundet förberedelsearbete. Arbetetett undergemensamt
våren 1997 inriktas få fram konsortialavtal, inkl.att ett
finansieringsavtal och stadgeförslag
Samtidigt pågår remissbehandling HIFOs betänkande hosav-
berörda myndigheter och organisationer. Synpunkterna kan ha
betydelse för både avtal och proposition.
Regeringskansliet påbörjar under tiden förberedelser för en-
proposition HI.om
Konsortialavtalet utarbetas med ledning utredningsförslagetav-
och remissutfallet. Avtalet tecknas företrädare för medparterna,av
det villkoret ikraftträdande inte sker förrän det godkänts, vilketatt
för del regeringen bådagörs och för de förbundenstatens av av
deras styrelse. Det preliminära tecknandet bör ske före detresp att
regeringen beslutar avgivande proposition.om av
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såPropositionen utformas möjligt regeringenbör det blir föratt-
godkännaoch övriga efter riksdagsbeslutet slutligtattparter

konsortialavtalet.
arbeteSedan propositionen lagts fram i maj 1997 kan parternas-

koncentreras vidta de förberedelser behövs för attatt som
utlösa själva arbetsuppgifter förombildningen HI. Det finns därav
såväl åstadkommasVad behöver bl.a.HI. ärparterna som som

överlåtelseavtal mellan verk-"gamla" och "nya" HI om av
tillgångarsamheten och dess och skulder avtal per-m.m., om

såsonalens överförande till "nya" HI förslagsvis,samt somm.m.
ramavtalbedömdes nödvändigt i Spri-fallet, sammanfattandeett

där samtliga olika ställningdeltar och de avtalens inbördesparter
regleras. Bl.a. tecknandet de nämnda avtalen förutsätter attav nu
"nya" faktiskt bildatHI och kanär mottagare avagera som

också utåt."gamla" HIs verksamhet och har behöriga företrädare
alltså såFöreningen bildasbör möjligt.snart som

Personal/frågorna viktig del genomförandefasen. HIF.n. ärär en av
medlem i kollekti-Arbetsgivarverket. Därmed omfattas HI via lokala
vavtal personalRAL-B, löne- och anställningsvillkor förav som avser
i statliga bolag, stiftelser pensions- ochde statligasamtm.m., av

någottrygghetsavtalen. Det torde inte finnas hinder för dessa avtalatt
kan förgälla "nya" HI, förutsatt institutet i fortsätt-även ävenatt

Övertagandetningen medlem i Arbetsgivarverket. avtal kanär av
frånregleras k inrangeringsavtal. Personalens övergångettgenom s -

"gamla" till kan, enkelt,"nya" HI med stöd LAS § 6b, ske mycketav
mån bådai den identitet föreligger mellan organisationemasde

dåverksamheter. Uppsägning och nyansökan Om vissbehövs inte. en
del verksamheten förändras vid ombildningen emellertid detkanav
enkla förfarandet tillämpas för personalen verksamhetsdelarvid de

alltjämt har identisk motsvarighet i det företaget. HIFörsom en nya
kan ifrågai avsnitt 4.2 förändring aktuellnämntssom en vara om
bilanpassningsverkstaden.
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6 Kostnader

Min bedömning: HIFOs förslag medför inga ökade kostnader
för institutet eller dess huvudmän och inte heller beträffande SUB

önskemålEn rad och synpunkter finns, kommeroch framgentäven
finnas, innebörd HI inom för sin roll bordeatt attav taramen upp nya

eller utökade inslag i sin verksamhet.
Jag har för min del sådanaredan understrukit önskemål måsteatt

inom högst nuvarande bidragsram. Jag har emellertid interymmas
haft till uppgift lämna budgetförslag för institutet. stårMen detatt
klart prioriteringar behövs redan vid medelstilldel-att noggranna en
ning nuvarande storlek, liksom ökning HIs intäkter.av en av egna

De projektmedel HI och fördelar påverkarexterna mottar utsom
inte institutets någonekonomi i omfattning, istörre denänegen annat
mån tidskillnader uppstår mellan in- och utbetalningar. De harsom
emellertid betydelse för FoU-arbetet. erhållsDe bidragstor som-
från EU helt ellerär delvis reella intäkter för HI.

SUB få sina medel inom den totalram jag föreslagit. Dennaavses
årför 1996utgör 51 milj. kr. Samma belopp åranvisas förram avses

1997. Det också det belopp föreslårär utgångspunktjag försom som
finansieringHIs fr.o.m. 1998. Mina förslag medför någrainte nya

kostnader och föranleder inte någoni sig ändring SUBs andelav av
ramen.

har inte behandlat fråganJag eventuellt resursbehov för deom
uppgifterutökade för frågaHI i vissa förbrukningsartiklarom som

föreslagits i l996/97:27 läkemedelsfönnåner och läke-prop. om
medelsförsörjning m.m.
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I tidigare sexårigtavsnitt har jag föreslagit ochavtal HIsett ett om
finansiering. sådantSUBs Ett skulle god stadga överblick förochge

alla Genom den föreslagna konstruktionen avtalet kanparter. av
ocksåhänsyn till kostnadsutveckling, verksamhetsomfattning ochtas

tidigare medelsförbrukning. också sådanaAvtalet kan innefatta krav
rationalisering och besparingsâtgärder de huvudmännensom nya

Ävenvill ställa sådana frågor långsiktigtinstitutet. för avtalär ett
fördelaktigt.
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Särskilt yttrande sakkunnigaav

Ingrid Söderström

Utredningsuppdraget

Utredningens uppdrag har varit utreda vilka förändringar böratt som
genomföras i fråga Handikappinstitutets verksamhet, organisa-om
tionsfomi och finansiering bakgrund kommunernas skyldighetmot av

tillhandahålla hjälpmedel till funktionshindradeatt bedömasamt att
vilka förskjutningar bör ske i verksamheten. Samtidigt isägssom
direktiven tyigdpunkten i verksamheten fortsättningsvisatt skall vara
densamma den Denär motsättning därigenom byggts insom nu. som
i utredningsdirediven jag har begränsat arbetet. Direktiven haranser

denna begränsning inte givit för förutsättningslösgenom utrymme en
analys Handikappinstitutets hela verksamhet. Dessutom harav en
analys ngsverksamheten i relation till EU:s rättsreglerav provn samt
SUBzs framtida roll inte kunnat inom förgöras utredningensramen
arbete.

Den knappatid utredningen haft för sitt arbete har inte hellersom
medgivit fördjupad prövning institutets verksamhet ochen av
uppgifter med till det förändringsarbeteiänsyn pågår i länen,som
bl.a. konsekvens de policyuttalzlnden Landstingsför-som en av som
bundets och Senska Kommunförbundets respektive styrelse gjort
med anledning den sk. LOKAH-utredningen hjälpmedelsan-av om

fördelning mellan landsting och kommuner.svarets Detta anserjag
mycket oti lfredsställande, vilketjag påtalat i utredningen.vara
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Associationsformen

utgår från skall inträdaKommunförbundetDirektiven Svenskaatt
Landstingsför-institutet tillsammans med ochägare statensom av

analyseratsmedfört andra ägarstrukturerbundet. Detta har att
mfl.ingående. utvecklingsarbetetintresse i forsknings- ochStatens

områden institut därutredaren inte tillgodoses iskulle. enligt ett
också handikapp-inte delägare. direktiven förutsättsIär attstaten

irepresenteradefortsättningsvis börorganisationerna även vara
också finner angeläget.styrelsen, vilket utredaren

båda kommunförbunden ochägande mellanEtt statengemensamt
rollKommunförbundetsi konflikt med Svenskakan komma som

institutets verk-kommuner. Delarintressebevakare för landets av
påtagligt förintresse ochoch arbetsuppgiftersamhet är ett ansvar

standardiseringsarbete, samord-internationelltNationellt ochstaten.
rollforskningsverksamhet, HI:solika statliganing m.m. av organs

produktionsstödfönnedlarebeträffande arbetshjälpmedel och som av
exempel verk-exportmarknaden allarollen avseende ärsamt

inte kan ligga inom för kommunernassamheter upp-som anses ramen
gång olika arbetsom-Utredningen under arbetets diskuteratgifter. har

får tydligare uppgift.råden där Handikappinstitutet vidgad ochen
arbetsområdet, inteuppgifter innebär förskjutningDessa somaven

för hjälpmedelkan motiverad kommunernas ansvaranses vara av
sjukvårdslagen.enligt Hälso- och

synpunkter jagMed hänvisning till redovisade attanserovan
ägarroll i Handi-inteSvenska Kommunförbundet kan sigta en

hjälpmedelsfrågoma såkappinstitutet. Om ärstaten att avanser
måstesamhälletisärställningspeciell karaktär de behöver haatt en

dettapåta kom-härför skjutasig och inte överansvaretstaten
munerna.
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Kommittédirektiv

Handikappinstitutets verksamhet,
Organisationsform och finansiering

Dir. 1995:161

Beslut vid regeringssammanträde den 14 december 1995

Sammanfattning uppdragetav

En särskild utredare tillkallas med uppgift utreda frågorvissaatt
rörande Handikappinstitutet. Huvuduppgiften för utredaren är att

vilka förändringarpröva bör genomföras frågai Handi-som om
kappinstitutets verksamhet, Organisationsform och finansiering, med
anledning landstingen och kommunernaatt harav ettnumera

tillhandahålla hjälpmedel.gemensamt attansvar

utgångspunkterAllmänna

Handikappinstitutet samhällets centralaär inom hjälpmedels-organ
området. Det övergripande målet för institutet medverka tillär att att

med funktionshinder fåkan god livskvalitetpersoner en genom
tillgång till bra hjälpmedel. Regeringen och Landstingsförbundet har
funnit Handikappinstitutetöversynatt bör genomföras.en av
Bakgrunden förändringarde iär ansvarsfördelningen inom hjälp-

Ädelmedelsförsörjningen inneburit.som
Handikappinstitutet drivs för närvarande landstingen och statenav

Institutet leds styrelse junigemensamt. 1995 bestodt.o.m.av en som
ledamöter,nio vilka fem företräder landstingen och fyraav av staten.
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Enligt gällande praxis tvåhandikapporganisationema styrelse-utser
ledamöter fyrade statliga. Genom beslut regeringen juni 1995iav av

kommunerna kommunförbundet utseddSvenskaär genom en av
ledamot företrädda i institutets styrelse december 1995.t.0.m.

Handikappinstutets verksamhet regleras i särskild stadgaen som
fastställs regeringen och Landstingsförbundet. Enligt stadgan harav

ändamålinstitutet till främja, samordna och medverka iatt ut-
vecklings- forskningsarbeteoch avseende hjälpmedel handi-för
kappade och övriga delar den samlade hjälpmedelsprocessen.av

bestårTyngdpunkten i Handikappinstitutets verksamhet
initiera hjälpmedelsutveckling och tillatt ta-

den teknikens möjligheter,vara nya
och egenskapsdeklarera hjälpmedel,att prova-

hjälpmedelsområdet,arbeta med standardisering inomatt-
informera bra hjälpmedel ökaatt samtom-

kompetensen inom hjälpmedelsverksamheten.
Handikappinstitutet skall enligt gällande stadga samverka med

sjukvårdshuvudmännen centrala statligaoch med uppgifterorgan
hjälpmedelsområdetinom med handikapporganisationer, andrasamt

området.organisationer och företag inom Institutet deltar aktivt i
olika former internationellt hjälpmedelsarbete, inte minst inomav
EU.

Handikappinstitutets år dåstadga ändrades institutets1989senast
rekommenderande roll, riktlinjer för hjälpmedelsverksam-att ange
hetens inriktning och omfattning, bort. Vid tidpunkttogs samma
infördes institutet skall initiera och stimulera utnyttjandetatt av ny
teknik i hjälpmedelssammanhang. Vidare fastställdes regeringenatt
och Landstingsförbundet kan fatta beslut särskilda uppdragom

Sådanainstitutet. uppdrag har hittills i inte obetydliglämnats
utsträckning.

Handikappinstitutet finansieras för närvarande huvudsakligen
frånbidrag den allmänna sjukförsäkringen. Bidraget fastställsgenom

i anslutning till de s.k. Dagmaröverenskommelsema mellan ochstaten
sjukvårds-Landstingsförbundet ersättningar till hälso- ochom

århuvudmännen. För 1995 har Handikappinstitutets fond tillförts 51
från Frånmiljoner kronor den allmänna fondensjukförsäkringen.

Sjukvårdshuvudmännensskall miljoner5,5 kronor utbetalas till
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upphandlingsbo1agSUB. Vidare skall 4 miljoner kronor tillavsättas
s.k. produktionsstöd.

Ansvaret tillhandahålla hjälpmedel för denatt dagliga livsföringen
och hjälpmedel vårdför och behandling år 1991 i principt.0.m.var

Ädel-reformen,samlat hos landstingen. Genom bl.a. innebar attsom
kommunernaäven fick skyldighet bedriva viss hälso- ochatten

sjukvård, har tillhandahålla hjälpmedel vidgatsatt tillansvaret att
också omfatta kommunerna.

Den 1 januari 1994 trädde vissa bestämmelser i hälso- och
sjukvårdslagen 1982:763, HSL i kraft, innebär landstingensattsom
och kommunernas skyldigheter tillhandahålla hjälpmedel haratt
förtydligats. Enligt 3a § HSL skall landstinget erbjuda funktion
hindrade bosatta inomär landstinget hjälpmedel. 18Av HSL§som a
följer kommunerna, i de fall de haratt hälso- sjukvårdsansvarochett
enligt 18 § lag, har skyldighet tillhandahålla hjälpmedelsamma atten
för funktionshindrade.

Iden proposition föregick dessa bestämmelser i HSL prop.som
1992/931159 betonades vikten det dubbla förattav ansvaret
hjälpmedelsförsörjningen fårinte leda till den samlade kompeten-att

inom hjälpmedelsområdet försämras. I propositionen underströkssen
betydelsen de ansvariga huvudmännen upprätthålleratt ochav
utvecklar kan tillgodose omfattandesystem och kompliceradesom
hjälpmedelsbehov.

Genom riksdagens beslut med anledning propositionen har ettav
tidsbegränsat statligt stimulansbidrag införts inom hjälpmedels-
området. Syftet med bidraget utvecklaär specialistkompetensatt
avseende med omfattande hjälpmedelsbehovpersoner samt att
utveckla organisations- och samverkansformer mellan huvud-nya

Under årenmännen. 1994 1997 sammanlagt 100t.0.m. avses
miljoner kronor lämnas i stimulansbidrag. Handikappinstitutet fåtthar
regeringens uppdrag fördela stimulansbidraget fortlöpandeatt samt att
följa och utvärdera effektema detta.upp av

Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet bedriver för
närvarande översyns- och utredningsarbeteett inom hjälpmedels-
området. Syftet skapa förutsättningarär för förbättradatt samverkan
mellan kommuner och landsting i hjälpmedelsförsörjningen.
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frågan organi-proposition l995/96:6l behandlasregeringensI om
stöd. Iberoende statligtsationsformer för viss verksamhet ärsom av
statligföreslås privaträttslig fonn krävs förpropositionen näratt en

återkommande skallstatliga medelverksamhet beroendeärsom av
Statligförening användas.formerna aktiebolag och ideellfrämst

myndighetsform.propositionen bedrivas iverksamhet bör enligt
verksamhetför statligbaseras betänkandet FormerFörslagen

verksamheteravgivet Utredningen ärSOU 1994:174, somomav
Riksdagen har nyligen beslutat godkännaberoende statligt stöd.av

rskr. 1995/9679.i propositionen bet. l995/96:LU7,förslagen
åtagandenstatligaslutbetänkande Omprövningutredningensl av

privaträttsligastiftelser andrahar antal ochSOU 1995:93 ett stort
Enligt utredningenHandikappinstitutet.organisationer granskats, bl.a.

enkeltnärvarande betraktaHandikappinstitutet förär ettatt som
föreslår skall omvandlasHandikappinstitutetbolag. Utredningen att

ideell förening.till aktiebolag eller tillantingen ett en

Uppdraget

samhällsstödet tillgrundpelarna iHjälpmedelsförsöijningen är en av
har i olikaRegering och riksdagmed funktionshinder.personer

framhållit utvecklad hjälp-betydelsen välsammanhang av en
Handikappinstitutet spelarhög kompetens.medelsförsörjning med en

hjälpmedelsförsörjningen.strävandena utvecklacentral roll i att
i ansvarsför-förändringarnabakgrund de nämndaMot av ovan

hjälpmedelsomrâdet särskild utredaretillkallasdelningen inom en
frågor Handikappinstitutets framtidautreda vissamed uppdrag att om

Utredarens huvud-finansiering.Organisationsform ochverksamhet,
Handikappinstitutetsförändringarskall vilkauppgift prövaatt avvara

medskeOrganisationsform och finansiering börverksamhet. som
harlandstingen och kommunernaanledning ettatt numeraav

tillhandahålla hjälpmedel.gemensamt attansvar
fort-verksamhet skallTyngdpunkten i Handikappinstitutets även

medverka utvecklings-samordna och isättningsvis främja,attvara
medför människoravseende hjälpmedeloch forskningsarbete
medegenskapsdeklarera hjälpmedel, arbetaochhandikapp. att prova
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Standardisering bedriva informations- och utbildningsverk-samt
samhet riktad såväl sjukvårdshuvudmännenmot brukarna.som
Handikappinstitutet skall utifrånarbeta sin roll utvecklingsresurssom
för landstingen och framdelesstaten, kommunerna.även Arbetet bör

fortsättningsvisäven bedrivas i samarbetenära med dessa, med olika
forskningsinstitutioner med handikapporganisationema.samt Ut-
redaren skall dock bedöma förskjutningar i verksamheten bör skeom
med anledning också kommunerna fått skyldighetatt till-av atten
handahålla hjälpmedel och så fallet lämnaär förslag sådana.om om

De ändringarna stadgan försenaste institutets verksamhetav
beslutades år 1989. Utredaren skall i vilken månpröva Handikapp-
institutets stadga eller motsvarande bör förändras följd desom av
ändrade ansvarsförhållandena inom hjälpmedelsområdet. dettaI
sammanhang bör institutetsäven samarbete med SUB avseende
upphandling hjälpmedel uppmärksammas. Utredaren oför-av är
hindrad lämna förslag till andraatt även ändringar stadganav som
bedöms motiverade.

Mot bakgrund den riksdagen godkända propositionenav av
1995/96:61 bör utredningen vidare ställning till ideell föreningta om
eller aktiebolag den lämpligasteär associationsfonnen för Handikapp-
institutets fortsatta verksamhet. Enligt propositionen skall ideell före-
ning eller aktiebolag väljas tillsammansnär medstaten partannan

sig i verksamhet beroendeär statligtengagerar stöd. Dessasom av
verksamhetsformer fyller de behoväven kommuner ochsom
landsting har privaträttsli former för verksamhet viss karaktär.av ga av
Det bör i detta sammanhang framhållas Handikappinstitutet inteatt
bör bli statlig myndighet eftersom detta förutsätteren verk-att
samheten helt hålletoch finansieras staten.av

utgångspunktEn i sammanhanget Handikappinstitutetär att även
i framtiden bör ha möjlighet fatta beslut fördelningatt medelom av

det nuvarande statliga stimulansbidragett.ex. tillsom hjälp-
medelsförsörjningen eller andra liknande uppgifter. Vidare bör
regeringen och hjälpmedelshuvudmännen fortsättningsvisäven ha
möjligheter besluta särskilda uppdragatt till institutet. Utredarenom
skall i denna del beakta vad i det tidigare nämndasagtssom
betänkandet Omprövning åtaganden,statliga i propositionenav
1995/96:61 och vid riksdagsbehandlingen denna.av



Handikappinstitutet har fram juni 1995 letts styrelset.0.m. av en
bestående nio ledamöter landstingen.ochrepresenterat statenav som

ställtHandikapporganisationema har varit företrädda att statengenom
två sina platser till deras förfogande. Sedan juli 1995 t.0.m.av
december företrädda i institutets1995 kommunerna styrelseär genom

skall framtidastyrelseledamot. Utredaren styrelsensövervägaen
utgångspunkt dåsammansättning med hänsyn till sina förslag. En bör

handikapporganisationema fortsättningsvis börävenatt varavara
institutetsföreträdda i styrelse.

Handikappinstitutet finansieras för närvarande i huvudsak genom
den allmänna sjukförsäkringen. Ersättningens storlek fastställs vid de

Dagmarförhandlingarna mellan företrädare för ochs.k. staten
sjukvårdshuvudmännen. ifrågasättaskan den nuvarandeDet om

frånñnansieringsfonnen lämplig vid kom-utökatär ett engagemang
sida i Handikappinstitutets verksamhet. I sammanhangetmunemas

år fåttocksåkan Dagmarersättningen under alltmernämnas att senare
Stimulansbidrag inriktade speciellakaraktären tidsbegränsadeav

verksamhetsområden. denna bakgrund bör utredaren lägga framMot
förslag till alternativ form finansiering Handikappinstitutet.aven av

samråda LandstingsförbundetDen särskilde utredaren skall med
kommunförbundet.och Svenska

till samtliga kom-Utredaren skall beakta regeringens direktiv
utredare redovisa jämställdhetspolitiskamittéer och särskilda att

åtagandenoffentliga dir.konsekvenser dir. 1994:124 prövasamt
direktiven innebär bl.a. varje kommitté skall1994:23. De attsenare

inkomstminsk-förslag leder till utgiftsökningar ellervisa hur som
minskadeskall finansieras inom för totaltningar kunna settramen

eller oförändrade resurser.
juni 1996.Utredarens förslag skall redovisas den 1senast

Socialdepartementet
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Nuvarande stadgar för

Handikappinstitutet

§ 1 Handikappinstitutet har till ändamål främja, samordna ochatt
medverka i utvecklings- och forskningsarbete avseende hjälpmedel
för handikappade och övriga delar den samlade hjälpmedels-av
processen.

åliggerDet institutet

följa utvecklingen hjälpmedelsområdetatt liksom forsknings- och
utvecklingsarbetet och informera härom,

och egenskapsdeklareraatt hjälpmedel,prova
initiativ till ochatt medverkata i nationellt och intemationellt stan-

dardiseringsarbete inom hjälpmedelsområdet,
nära samarbeta med Aktiebolagetatt jukvårdshuvudmännensS Upp-
handlingsbolag SUB och andra centrala inom området,organ

för kontinuerligatt utgivning förteckningarsvara braen överav
produkter med viktiga funktionskompenserande egenskaper sam-
ordnad med infonnation aktuella priser enligt SUB:som upp-
handlingsavtal,
i samråd med berördaatt informera målcentralaparter ochom

överenskommelser inom hjälpmedelsområdet,
initiera och stimuleraatt utnyttjandet teknik i hjälpmedelsszim-av ny
manhang,
inom för befintligaatt medel uppdrag regeringenramen respek-av
tive sjukvårdshuvudmännen via Landstingsförbundet genomföra
utredningsarbete inom hjälpmedelsområdet,m.m.
bevaka behovet ochatt medverka i utbildning personal ochav av
brukare inom institutets verksamhetsområde,
bevaka frågoratt och inre miljöer, planfrågoryttre iom m.m.

förhållande till hjälpmedelsfrågoma,
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sjukvårdshuvudinännensamverka med och statliga centralaatt organ
hjälpmedelsområdet med handikapp-med uppgifter inom samt

hjälp-organisationerna, övriga organisationer och företag inom
medelsområdet, samt

imedfölja den intemationella utvecklingen och samarbetaarr organ
jälpmedelsområdet.utlandet verksamhet inom hbedriversom

bestårInstitutets angelägenheter handhas styrelse,2§ avenav som
ledamöternio ledamöter och suppleanter för dessa. Fyra utses av

Bland deregeringen och fem ledamöter Landstingsförbundet. avav
ingå företrädare för handikapp-regeringen utsedda ledamöterna bör

organisationerna.
ordförande.till styrelsensRegeringen ledamöternautser en av
Ledamöteri ordning ledamöterna.Suppleanterna utses samma som

år.och suppleanter för högstutses tre

får anställda hos institutetStyrelsen besluta företrädare för de§ 3 att
får sammanträden och deltaga i överläggningar-vid styrelsensnärvara

få protokollet.sin mening antecknad ii besluten samtna men
frågorSådan fårföreträdare dock vid behandlingnärvara av
sådanellerrörande tillkomst avtal löne- och anställningsvillkorav om

behand-föranleda heller vidtillämpning därav kan tvist samtsom
förhand-direkt samband med utövandetling ärende har avsomav

lingsrätt.

På styrelsen ankommer4§

avtalitillse verksamheten enligt de riktlinjerutövasatt att som anges
och stadgar,

verksamhetfastställa arbetsprogram och budget för institutets samtatt
förvalta till förfogande,medel ställs institutetssom

inre de föreskrifter i övrigtfastställa institutets organisation ochatt
behövs förstadgarna verksamheten,utöversom

chef och övrig ledande vid institutet,personalatt utse
skallpåbestämma vilken omfattning och vilka villkor institutetiatt

frånåtaga sig särskilda uppdrag andra sina huvudmän,än samt



i Övrigt vidtaga åtgärderdeatt till främjande verksamhetenav som
behövs.

§ 5 Styrelsen sammanträder kallelse ordföranden eller minstnärav
fyra ledamöter begär det. Styrelsen beslutsförär minst femnär
ledamöter är närvarande.

Som styrelsens beslut skall gälla den mening de flestavarom
förenar sig. Vid lika röstetal sker avgörandet lottninggenom om
ärendet val och ordförandens utslagsröstavser i övrigagenom
ärenden. Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll. Inom
styrelsen kan inrättas arbetsutskott. Arbetsutskotts sammansättning
och befogenheter bestämmes styrelsen.av

§ 6 I arbetsordning eller särskilt fårbeslut överlämnasgenom
institutets chef eller tjänsteman ärendeavgöraattannan ärsom av
sådan beskaffenhet prövning bör ankomma påatt styrelsen eller dess
arbetsutskott.

§ 7 Institutets verksamhetsår omfattar kalenderår. Institutets räken-
skaper skall för varje kalenderår avslutade före utgångenvara av

Årsberättelsepåföljande månad. skall inges till regeringenmars och
Landstingsförbundet före utgången månad.majav

§ 8 Revision institutets räkenskaper två för årutövasav utseddatreav
revisorer, vilka den regeringen och denav utses andreene av av
Landstingsförbundet. En revisorema skall auktoriserad. Förav vara

och revisorerna suppleant.var Revisionsberättelseen av utses skall
inges till regeringen och Landstingsförbundet utgångenföre majav
månad.

§ 9 Upphör institutet med sin verksamhet skall dess tillgångar
fördelas enligt överenskommelse mellan och Landstingsför-staten
bundet.

Dessa stadgar tillämpas från och med den l januari då1991, tidigare
stadgar för Handikappinstitutet upphör gälla.att
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