Svar på skriftligt spörsmål SSS 220/2018 rd

Svar på skriftligt spörsmål om diskriminering av en del grupper av
funktionshindrade i förhållande till andra när assistent- och ledarhundar beviljas
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 220/2018 rd undertecknat av riksdagsledamot Veera Ruoho /saml.:
Varför lämnas assistenthundar inte ut som hjälpmedel för medicinsk rehabilitering, trots
att en utredning som Institutet för hälsa och välfärd utförde 2014 tydligt visar att en assistenthund är ett hjälpmedel för användaren och
vad har hänt med den utredning som varit på remiss och vars syfte var att skapa klarare
grunder för beviljande av assistent- och ledarhundar före utgången av 2017?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Sjukvårdsdistriktens hjälpmedelsenheter har på uppdrag av ministeriet utarbetat ett utkast till en
rapport om de nationella grunderna för överlämning av hjälpmedel för medicinsk rehabilitering.
Utkastet blev klart i slutet av 2017. Utkastet behövde ännu preciseras under våren i fråga om
vissa kategorier av hjälpmedel, varför arbetsgruppen uppdaterade det i april 2018.
Arbetsgruppen för nationell tillgång till vård och de enhetliga grunder för vård har vid sitt möte
den 11 juni 2018 behandlat utkastet till rapporten om grunderna för överlämning av hjälpmedel
och godkänt rapporten för publicering. Den kommer inom kort att publiceras i elektronisk form
på social- och hälsovårdsministeriets webbsida. Syftet med grunderna för överlämning är att
skapa en enhetlig nationell praxis för utlämning av hjälpmedel för medicinsk rehabilitering i
hela landet och att de ska fungera som ett stöd i vardagen för dem som utför det praktiska
hjälpmedelsarbetet.
Jag hänvisar till det svar SSS 387/2017 rd som jag gav i oktober 2017 på ett annat skriftligt
spörsmål. Där konstaterade jag att det är kommunen som ansvarar för att klienten tillhandahålls
avgiftsfria hjälpmedel som på medicinska grunder främjar funktionsförmågan och ett självständigt liv. I beredningspromemorian om hjälpmedelsförordningen (1363/2011), som utfärdats med
stöd av hälso- och sjukvårdslagen, påpekas det att assistenthundar kan beviljas enligt sjukvårdsdistriktens praxis för beviljande. Assistenthundar kan tolkas som hjälpmedel för medicinsk rehabilitering även om det inte finns någon bestämmelse som förpliktar kommunen att bevilja assistenthundar. Det finns nämligen inte heller någon bestämmelse som hindrar att sådana hundar
beviljas.
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Enligt de uppgifter som ministeriet fått diskuterades frågan om assistenthundar utförligt i hjälpmedelsarbetsgruppen i samband med finslipningen av den hjälpmedelsrekommendation som
varit ute på remiss. Expertgruppen kunde inte nå ett enhälligt beslut bland annat i fråga om vilka
nödvändiga grundläggande aktiviteter i en funktionshindrade vardag som en assistenthund möjliggör i jämförelse med hjälpmedel som lämnas ut till personen eller en personlig assistents arbetsinsats enligt nuvarande praxis.
Hjälpmedelsarbetsgruppens ställningstagande i rekommendationen är att användningen av assistenthund kan tas med i en bredare bedömning av det individuella servicebehovet och till exempel övervägas som en del av den personliga budget som ingår i förslaget till valfrihetslag. Arbetsgruppen anser dock att det krävs ytterligare beredning för att assistenthundar ska kunna inkluderas bland de offentliga tjänsterna. De nationella grunderna för överlämning ska uppdateras
årligen, eftersom hjälpmedelsbranschen och tekniken utvecklas kontinuerligt och nya hjälpmedel kommer ut på marknaden. För att assistenthundar ska kunna beviljas med offentliga medel
måste det för dessa hundar fastställas gemensamma kriterier motsvarande dem som finns för
ledarhundar när det gäller de grunder för överlämning som baserar sig på användarens behov.
Helsingfors 15.6.2018
Familje- och omsorgsminister Annika Saarikko

