Interpellation till Regionråd Linda Frohm om Hjälpmedel till alla barn
”Ett barn med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och
anständigt liv som gör det möjligt för dem att delta aktivt i samhället.” ”Barnet har rätt till
bästa möjliga hälso- och sjukvård och rehabilitering”. Detta slås fast av Barnkonventionens
artikel 23 och 24.
I Region Norrbottens generella riktlinjer för förskrivare av hjälpmedel inleds stycket om
hjälpmedel för barn med ”Alla barn ska ges samma möjlighet att utvecklas oavsett vilken
funktionsnedsättning de har.”
Barn med funktionsvariationer i behov av hjälpmedel som faller utanför det upphandlade
länssortimentet hamnar i något som kallas för Särskild förskrivning. Här återfinns hjälpmedel
som bedöms vara dyrare och lågfrekventa. I riktlinjerna för Särskild förskrivning står det
plötsligt istället att den enklaste produkten som motsvarar behovet ska förskrivas. Vilket kan
innebära att ett mer passande hjälpmedel utanför sortimentet aldrig blir aktuellt, då ett
befintligt hjälpmedel med viss anpassning kan bedömas motsvara behovet. Trots att
barnkonventionen uttryckligen säger rätt till fullvärdigt liv.
”Barn har rätt till lek, vila och fritid” Barnkonventionen artikel 31
Region Norrbottens riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning konstaterar att hjälpmedel för
motion, sport och hobby är ett eget ansvar och kan inte förskrivas. Samtidigt har
Norrbottens folkhälsostrategi konstaterat att personer med funktionsnedsättning löper
högre risk att drabbas av ohälsa.
Med anledning av ovanstående frågar jag:
-

-

Är det rätt att det ska vara en mycket mer omfattande process att få ett hjälpmedel
som inte ingår i länssortimentet och att kraven på hjälpmedlet blir lägre när ett mer
särskilt behov finns?
Är kostnad en faktor när det kommer till förskrivning av hjälpmedel till barn eftersom
dyrare hjälpmedel kräver en mer omfattande process?
Kan du tänka dig att ge barn möjlighet att få hjälpmedel för motion och sport
förskrivna, ur ett folkhälsoperspektiv?
Bör riktlinjerna för förskrivning av hjälpmedel uppdateras för att stämma överens
med det starkare lagskydd barn har genom barnkonventionen?
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