Svar på skriftligt spörsmål SSS 423/2020 rd

Svar på skriftligt spörsmål om att utveckla och stödja assistanshundsverksamheten
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 423/2020 rd undertecknat av riksdagsledamot Ritva Elomaa /saf m.fl.:
På vilket sätt kommer regeringen att främja tillgången på assistanshundar så att alla som
behöver hjälp får en hund inom en rimlig väntetid och
på vilket sätt ska en tillräcklig finansiering för anskaffning, utbildning och upprätthållande
av assistanshundar säkerställas?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Enligt hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) är hjälpmedel en del av helheten för vård och medicinsk rehabilitering. Behovet av medicinsk rehabilitering samt rehabiliteringens mål och innehåll ska anges i en individuell, skriftlig rehabiliteringsplan.
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utlämning av hjälpmedel för medicinsk rehabilitering (1363/2011) som tillämpar hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) beskriver de principer
som följs vid utlämnande av hjälpmedel. Behovet av hjälpmedel ska bedömas utifrån en användarorienterad, rättidig och individuell utvärdering. Vid bedömningen av behovet ska patientens
funktionsförmåga, livssituation och de krav som livsmiljön ställer på hjälpmedlets funktionalitet
beaktas. Hjälpmedelslösningar är alltid individuella. Syftet med hjälpmedelslösningarna är att
hitta bästa möjliga övergripande lösning som stödjer personens funktionsförmåga.
I Enhetliga grunder för icke-brådskande vård 2019 konstateras att i första hand garanteras tillgången till sådana hjälpmedel som är nödvändiga för upprätthållande av de vitala och centrala
dagliga aktiviteterna eller som är nödvändiga för att stöda personens självständighet. Behovet av
sådana hjälpmedel där bedömning, val och underhåll av hjälpmedlet förutsätter särskild expertis
bedöms inom den specialiserade sjukvården, som för närvarande i fråga om bland annat eldrivna
rullstolar och ledarhundar. (Enhetliga grunder för icke-brådskande vård 2019. Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2019:2.)
Handboken Nationella grunder för överlämnande av hjälpmedel i medicinsk rehabilitering styr
till enhetliga praktiska arrangemang och serviceprocesser. I handboken konstateras att hjälpme-
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delslösningar alltid är individuella och utgår från en bedömning av behovet av hjälpmedel. (Nationella grunder för överlämnande av hjälpmedel i medicinsk rehabilitering. Handbok för yrkesfolk som arbetar med hjälpmedel och anvisningar till klienter. Social- och hälsovårdsministeriets
rapporter och promemorior 35/2018.)
En uppdaterad handbok om nationella grunder för överlämnande av hjälpmedel i medicinsk rehabilitering ges ut i början av hösten 2020. I den uppdaterade handboken finns inte ännu med
sådana hjälpmedelsgrupper som behöver utredas mer. Social- och hälsovårdsministeriet tillsätter
en arbetsgrupp för ytterligare utredningar, och gruppen har som uppgift att ta fram principer för
överlämnande av bland annat nerv-muskelstimulatorer och hybridortoser samt assistenthundar.
Enhetliga grunder för överlämnande av hjälpmedel ökar jämlikheten vid hjälpmedelslösningar
och stöder tillgången på hjälpmedel.
Sjukvårdsdistriktens hjälpmedelscentraler bedömer behovet av hjälpmedel inom sitt område och
konkurrensutsätter upphandlingen av dem i samarbete med de olika specialistområdena och kommunerna inom den specialiserade sjukvården. Utifrån dessa uppgifter reserveras pengar i budgeten för hjälpmedel för följande år, till exempel för elektriska rörelsehjälpmedel eller ledarhundar.
På motsvarande sätt kommer sjukvårdsdistriktens hjälpmedelscentraler att bedöma behovet av
assistanshundar och av nödvändig finansiering för dessa inom sitt område.
Helsingfors 10.6.2020

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru

