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Inledning
Sedan Ädelreformen 1992 har Älvkarleby kommun det samlade ansvaret för
hjälpmedelshanteringen för personer 21 år och äldre. Sedan 2005 har kommunen även ansvar
för att tillhandahålla kognitiva hjälpmedel till personer över 21 år. I kognitivt stöd ingår
insatser och hjälpmedel till stöd för minne, orientering i tid och rum, organisering och
planering.
En person med funktionshinder är enligt hälso- och sjukvårdslagens definition den som till
följd av skada eller sjukdom är hindrad eller har en begränsad möjlighet att utföra en aktivitet
på det sätt eller inom de gränser som kan anses normalt. Om funktionsnedsättningen leder till
ett funktionshinder beror bl.a. på hur miljön är utformad och på tillgången till hjälpmedel.
Med denna definition blir funktionshinder inte en egenskap hos individen utan ett förhållande
mellan individen och omgivningen, ett begrepp som går att påverka genom
åtgärder/omformning i miljön och genom hjälpmedel efter individuella behov.
Såväl äldre som yngre personer med funktionsnedsättning önskar leva ett så självständigt liv
som möjligt. Med rätt utformat teknikstöd i boendet går det att upprätthålla kontakterna med
omvärlden och klara sina dagliga aktiviteter. Andelen äldre ökar och därmed också kraven på
hjälpmedel och annat teknikstöd samt anpassning av bostäder.
Syfte
Riktlinjens syfte är att säkerställa användningen av tekniska hjälpmedel i kommunens hälsooch sjukvård utifrån lag och författning. Tydliggöra ansvaret i olika led enligt nu gällande
lagstiftning samt att tillförsäkra alla kommuninvånare en så likvärdig bedömning och
tillgänglighet som möjligt.
Definition av hjälpmedel
Med hjälpmedel menas sådan utrustning och anpassning som en person behöver för sin
dagliga livsföring för att kompensera eller mildra funktionsnedsättningen så att
funktionshinder inte uppstår i förhållande till den omgivande miljön. De produkter som kräver
särskild kompetens för bedömning och utprovning och som är avsedda att kompensera
förlorad funktion, förbättra nedsatt funktion eller vidmakthålla funktion och förmåga att klara
de dagliga aktiviteterna.
I vård- och omsorgsverksamheten är hjälpmedel alltid en integrerad del i verksamheten.
Bedömningen av behovet och möjligheten att ordineras ett hjälpmedel ska vara lika oavsett
var man bor i kommunen.
Verksamheten ska tillvarata och aktivt följa den tekniska utvecklingen.
Helhetssyn ska prägla förskrivningen av hjälpmedel och utgå från den enskildes hela
livssituation. Den enskildes delaktighet och inflytande ska vara en del i förskrivningsprocessen och den enskilde ska bemötas med respekt så att den enskildes erfarenheter och
kunskaper om sitt funktionshinder och sina behov tillvaratas.
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Lagar, förordningar och föreskrifter
Sjukvårdshuvudmännens, dvs. landstingens och kommunernas skyldighet att tillhandahålla
hjälpmedel till personer med funktionshinder fastläggs i hälso- och sjukvårdslagen, HSL
(1982:763). Att landsting och kommuner har dessa skyldigheter innebär inte att den enskilde
har motsvarande rättigheter. Det går därför inte att överklaga vårdbeslut till domstol. De mål
och principer som anges i HSL och angränsande författningar gäller även inom hjälpmedelsverksamheten.
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
18b §
Kommunen skall i samband med sådan hälso- och sjukvård som avses i 18 § första-tredje
styckena erbjuda även habilitering, rehabilitering och hjälpmedel för funktionshindrade.
18c §
Kommunen skall i samband med hälso- och sjukvård enligt 18 § första stycket tillhandahålla
förbrukningsartiklar på sätt som anges i 3d §. Beträffande behörighet att förskriva
förbrukningsartiklar som avses här gäller vad som föreskrivs i 3d §.
Socialtjänstlagen (SoL)
5 kap. 5 o 7§§
Socialnämnden skall verka för att äldre människor får goda bostäder och ge dem som behöver
det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service
Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter
betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att
leva som andra.
Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och att
han får bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd.
Lag om kontroll av medicintekniska produkter
Fr.o.m. juli 1993 finns en lag som reglerar kontrollen av medicintekniska produkter.
Socialstyrelsen har tillsyn över alla produkter som är avsedda att användas för att förebygga
och kompensera sjukdom, skada eller ett funktionshinder. Definitionen av medicintekniska
produkter innebär att även handikapphjälpmedel omfattas av lagen och dess
kontrollbestämmelser.
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Kommunen skall enligt lagen verka för att personer som tillhör lagens personkrets får sina
behov tillgodosedda. Denna rättighetslag förstärker kommunens ansvar för vissa
funktionshindrade bl.a. deras rätt till olika insatser, som t.ex. boende. Verksamheten enligt
före detta omsorgslagen samt elevhemslagen blev den 1 januari 1996 ett kommunalt ansvar.
Detta innebär att kommunen har ansvar för verksamheten för begåvningshandikappade. Dessa
personer har ett begåvningshandikapp som gör att de får svårt att klara även enkla och till
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synes okomplicerade vardagsrutiner. En del av de hjälpmedel som behövs för att kompensera,
stödja, utveckla och förebygga detta begåvningshandikapp bygger på enkel teknik eller enkla
anpassningar med symboler, bilder, färger och mallar av olika slag, medan andra är baserade
på avancerad datateknik.
Arbetsmiljölagen – arbetsteknisk utrustning
Enligt arbetsmiljölagen har arbetsgivaren ett ansvar för att vidta åtgärder för att förebygga att
arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Detta innebär att lokaler, maskiner, redskap,
skyddsutrustning och andra tekniska anordningar skall underhållas väl. Ansvaret för
arbetsteknisk utrustning regleras därför inte av hälso- och sjukvårdslagen utan är ett
arbetsgivaransvar enligt arbetsmiljölagen.
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Hjälpmedelsorganisation
Kommunen
Kommunen ansvarar för hjälpmedel för daglig livsföring för personer 21 år och äldre både i
ordinärt- och särskilt boende. Älvkarleby kommun har sin organisation inom Utbildnings- och
omsorgsnämnden i form av rehabenheten inom vård och omsorg.
Landstinget
Landstinget ansvarar för hjälpmedel till barn upp till t.o.m. 20 år samt hör- och synhjälpmedel
oavsett ålder. Tolkcentralen bistår med tolk för döva, vuxendöva och dövblinda. Taltjänst
medverkar till att förbättra kommunikationsmöjligheterna för personer med talsvårigheter
genom träning och tekniska hjälpmedel.
Läkemedelsverket
Läkemedelsverket ansvarar för godkännande och kontroll av läkemedel, naturläkemedel och
medicintekniska produkter. Uppgiften är att se till att den enskilde patienten, hälso- och
sjukvården får tillgång till säkra och effektiva produkter och att dessa används ändamålsenligt
och kostnadseffektivt.
Inspektionen för vård och omsorg
IVO är statens centrala expert- och tillsynsmyndighet. IVO ska verka för en sådan kvalitet,
säkerhet och resursanvändning inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och hälsoskydd att god
hälsa och social välfärd för hela befolkningen tryggas och den enskildes behov av vård,
omsorg och stöd tillgodoses på lika villkor. I detta innefattas även huvudmännens
hjälpmedelsförsörjning.
Hjälpmedelsinstitutet
Hjälpmedelsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum inom området hjälpmedel och
tillgänglighet för människor med funktionshinder. Hjälpmedelsinstitutets mål är att förbättra
livskvaliteten för människor med funktionsnedsättning genom bra hjälpmedel och ökad
tillgänglighet i samhället. Institutet stimulerar forskning och utveckling, provar och
upphandlar nya hjälpmedel, medverkar till kunskaps- och metodutveckling, informerar och
utbildar.
(Förslag från Socialdepartementet att från och med maj 2014 upphör hjälpmedelsinstitutet
och dom uppgifter som kan anses vara ett statligt åtagande inordnas i Myndigheten för
handikappolitisk samordning (Handisam) . Handisam föreslås byta namn till Myndigheten
för delaktighet)
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Delegering, dokumentation och planering
Delegering
Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen får delegera en arbetsuppgift till någon annan,
endast när det är förenligt med kravet på en god och säker vård. Den som delegerar en
arbetsuppgift till någon annan svarar för att denne har förutsättningar att fullgöra uppgiften,
enligt 2 kap 6 § LYHS. I anslutning till den bestämmelsen har Socialstyrelsen utfärdat
föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 1997:14, Delegering av arbetsuppgifter inom hälsooch sjukvård och tandvård, där följande definition finns:
Delegering innebär att:
- En med formell kompetens för en medicinsk arbetsuppgift överlåter denna till någon
annan person som saknar formell kompetens för uppgiften
- Den arbetsuppgift som delegeras ska vara klart definierad
- Ett beslut om delegering ska vara personligt
- Den som meddelar ett delegeringsbeslut ska inte bara vara formellt utan också reellt
kompetent för den arbetsuppgift som beslutet avser
- Ett delegeringsbeslut ska vara tidsbegränsat – högst ett år
- Varje delegeringsbeslut ska dokumenteras och undertecknas både av den som delegerar
och den som mottar uppgiften
Dokumentation
Dokumentation gällande hjälpmedel sker i journalsystem i Treserva. Enligt
patientjournallagen (1985:562) ska patientjournal föras vid vård av patient inom hälso- och
sjukvården. I lagen anges att legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal är skyldiga att föra
patientjournal. Flertalet av de yrkesgrupper som idag förskriver hjälpmedel tillhör
yrkeskategorier som enligt 9 § i patientjournallagen omfattas av skyldigheten att föra
patientjournal.
Ansvaret för att patientjournallagens krav på journalföring uppfylls ligger på medicinskt
ansvarig sjuksköterska (MAS).
Teknisk dokumentation
Krav på teknisk dokumentation finns bl.a. vid specialanpassning av medicintekniska
produkter. Dokumentationen ska belysa specialanpassningens konsekvenser för patienten och
dennes omgivning samt vilka effekter den har på produktens olika egenskaper.
Vårdplanering och samverkan
Den 1 juli 2003 trädde ändringar i ”Lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälsooch sjukvård” (SFS 2003:193) i kraft. Lagen omfattar endast de personer som har eller som
bedöms behöva insatser av kommunens socialtjänst eller hälso- och sjukvård i samverkan
med primärvården efter utskrivning från somatisk akutsjukvård/geriatrisk vård.
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Avvikelserapportering
I SOSFS 2001:12 ”Användning och egentillverkning av medicintekniska produkter i hälsooch sjukvården” finns numera krav på en obligatorisk rapportering fastlagd. Enligt dessa
föreskrifter skall händelser med medicintekniska produkter anmälas till den berörda
tillverkaren och Läkemedelsverket.
I SOSFS 2005:28 ”Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria ”Hälso – och sjukvårdspersonalen
skall enligt 2 kap. 7 § lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens
område rapportera till vårdgivaren om en patient i samband med undersökning, vård eller
behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.
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Förskrivning av hjälpmedel
Tillgång till väl fungerande hjälpmedel är tillsammans med olika
habiliterings/rehabiliteringsinsatser en av grundförutsättningarna, för att personer med
funktionsnedsättning till följd av skador och sjukdomar ska kunna leva ett så aktivt och
självständigt liv som möjligt. I vissa fall är behovet av hjälpmedel livslångt i andra fall av
övergående karaktär.
Hjälpmedel ska komplettera och kompensera andra hjälpåtgärder. Då kommunen
tillhandahåller ett hjälpmedel är detta liktydigt med ett lån för kund. Hjälpmedel som
tillhandahålls kund av kommunen, är förenligt med vissa avgifter – se bilaga.
Hjälpmedel ska utprovas av legitimerad personal som gör bedömning av behov. Den som
gjort bedömningen ansvarar även för uppföljning. Kontrollerar att hjälpmedlet fungerar för
den enskilde i dennes miljö. Förskrivaren ansvarar för att den enskilde kan använda och
hantera det förskrivna hjälpmedlet på det sätt som är avsett
Den enskilde ska även informeras om användningsområde, vilket ansvar han/hon själv har för
skötsel och underhåll av hjälpmedlet och vart man vänder sig om reparation behövs.
Förskrivningen av hjälpmedel ska utgå från följande:
- En helhetssyn på individens situation
- Att insatsen av hjälpmedel anpassas till andra insatta åtgärder av landsting och kommun
- Att hjälpmedel sätts in vid rätt tidpunkt men inte med längre användning än nödvändigt
- Hjälpmedlet ska komplettera och kompensera andra hjälpåtgärder och får inte rutinmässigt
bli alternativ till aktiv behandling.
Hjälpmedel som får förskrivas
I första hand ska förskrivning ske inom gällande sortiment från Hjälpmedelscentral som
kommunen har avtal med.
Följande hjälpmedel ingår i Älvkarleby kommunens sortimentet :
- Manuell rullstol inkl dyna
- Elrullstol inkl dyna
- Arbetsstol el
- Höj- och sänkbar säng
- Personlyft
- Tryckavlastande madrass
- Hygienstol/duschpall
- El-ryggstöd
- Kognitiva hjälpmedel
- Gåbord
- Toalettförhöjare/Fristående toa.
- Badbräda
- Överflyttningshjälpmedel (Glidbräda, bälte mm)
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Hjälpmedel utanför sortiment
Då behovet inte kan tillgodoses inom ordinarie sortiment, tas diskussion och beslut i
förskrivargruppen och eventuellt med budgetansvarig för att beställa utanför. Kommunens
förskrivare deltar i Hjälpmedelscentralens sortimentsgrupp.
Hjälpmedel som är egenansvar och som kommunen inte tillhandahåller
Produkter som är eller räknas som standardartiklar och finns tillgängliga på öppna marknaden
samt inte kräver hälso- och sjukvårdspersonal för bedömning och utprovning.
Exempel:
-

Rollatorer
Korgar och brickor till rollator
Arbetsstol manuell
Madrass till säng (undantaget vid palliativ vård)
Förhöjningsklossar
Kläder
Trehjuling och sparkcykel
Enkla träningsredskap
Köksredskap
Förhöjningsdynor, griptänger, handtag i t.ex. dusch.
Produkter för personlig hygien (mindre sådana)
Produkter för att äta och dricka
Vissa enkla kognitiva hjälpmedel som t ex almanacka
Kryckkäppar/handkäpp
Hälskydd
Glidörngott/glidlakan

Hjälpmedel/kostnader som är egenansvar
- Förbrukningsartiklar, förslitningsdelar och reparationer som är eller gränsar till normal
konsumtion, exempelvis däck och slang till manuell rullstol, cyklar och batterier.
- Extrautrustning till rullstol/elrullstol som t.ex. lykta och korg.
- Hjälpmedel för hobby- och fritidsverksamhet.
- Kontantbidrag i stället för hjälpmedel, inte heller delbidrag för viss produkt.
- Kontantersättning för hjälpmedel som inköpts av den enskilde.
- Transporter och andra kostnader för hjälpmedel i samband med semesterresor.
- Anpassning av produkter som inte faller under kommunens hjälpmedelsansvar.
- Hjälpmedel till turister/sommarstugeägare.
Specialanpassning
När en persons behov inte kan tillgodoses genom anpassning av hjälpmedel finns möjligheten
att specialanpassa ett hjälpmedel. Innan en specialanpassning initieras ska förskrivaren
undersöka om alternativa hjälpmedel finns som kan tillgodose behoven. Specialanpassning
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innebär att ett hjälpmedel tillverkas eller konstrueras om för att endast användas av en viss
angiven person och får endast utföras av tekniker på hjälpmedelsenhet.
Kortidslån
Kommunen beviljar korttidshyra av hjälpmedelpaket under begränsad tidsperiod på högst tre
månader efter planerad operation. Detta paket kan innehålla till exempel toalettförhöjning,
duschstol, dyna, förhöjning av säng och gånghjälpmedel. Fastslagen avgift debiteras.
Byte av hjälpmedel
Ett tidigare förskrivet hjälpmedel kan ersättas med en senare modell endast om det är
medicinskt eller funktionellt motiverat. Om servicekostnader överstiger hjälpmedlets
restvärde kan hjälpmedlet bytas ut.
Ersättning av utslitet hjälpmedel
I första hand görs en ny bedömning av behovet av hjälpmedlet. Förbrukningsdelar såsom däck
och slang bekostas av den enskilde själv.
Återlämning av hjälpmedel
För hjälpmedel som inte återlämnas trots påminnelse när behovet upphört tas en avgift ut
motsvarande hjälpmedlets anskaffningsvärde. Den enskilde ansvarar för att hjälpmedel
återlämnas väl rengjorda. Lämnas hjälpmedel åter, ej rengjorda, debiteras den enskilde en
avgift. Har den enskilde inte möjlighet att lämna eller ordna med att hjälpmedel återlämnas,
kan kommunen mot en avgift hämta hjälpmedlet.
Skadat eller stulet hjälpmedel
Den enskilde har kostnadsansvaret för förskrivet hjälpmedel om hjälpmedlet skulle komma
bort eller bli skadat. Hemförsäkring hos vissa försäkringsbolag täcker den enskildes egendom
i hemmet och kostnader för förlorat eller skadat hjälpmedel i samband med stöld, brand eller
vattenskada. Det åligger den enskilde att inneha sådan försäkring enligt ovannämnda.
Ersättning erhållen från försäkringsbolag betalas till ägaren av hjälpmedlet.
Dubbelutrustning av hjälpmedel
Endast ett boende utrustas, det ordinära boendet. Allmänna/gemensamma
utrymmen i anslutning till ordinära boendet utrustas inte, t.ex. tvättstuga och
garage. Fritidshus/-boende utrustas inte.
Fritid
Hjälpmedel för specifik hobby och fritidsaktiviteter bekostas inte av kommunen.
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Arbetsteknisk utrustning
Hjälpmedel som används vid anhörigstöd och/eller av vård och omsorgspersonal för god
arbetsmiljö (arbetstekniska hjälpmedel) är fria från avgifter. Hjälpmedel för den
funktionshindrades egna arbetssituation bekostas av arbetsgivaren eller Försäkringskassa.
Enskilds flytt till annan kommun.
Om en person flyttar till en annan kommun ska förskrivna hjälpmedel återlämnas. Kommunen
ska eftersträva att brukaren inte blir utan hjälpmedel. Mottagande sjukvårdshuvudman står för
eventuella returkostnader.
Skola
Skolhuvudmannen har kostnadsansvaret för pedagogiska hjälpmedel och att skolans miljö är
anpassad för den enskilde med funktionsnedsättning.
Hjälpmedel till kund som inte är folkbokförd i Älvkarleby kommun
Kommunen tillhandahåller sjukvård där tekniska hjälpmedel av akut karaktär ingår.
Avancerade hjälpmedel kan förskrivas om hemlandstinget/-kommunen står för kostnaden.
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Kriterier för hjälpmedel
Samtliga kriterier under respektive rubrik ska vara uppfyllda.
Elrullstol för inomhusbruk
- Medicinska hinder och vinster ska vara bedömda av läkare, utifrån medicinsk grund.
- Dagligt behov av elrullstol för att klara självständiga förflyttningar inomhus, och som
inte kan tillgodoses med manuell rullstol eller annat förflyttningshjälpmedel.
- Förmåga att framföra elrullstolen (med eller utan ledsagare) utan att utsätta sig själv
eller andra för fara.
Elrullstol för utomhusbruk
- Medicinska hinder och vinster ska vara bedömda av läkare, utifrån medicinsk grund.
- Elrullstolen ska ersätta gångförmågan, inte cykel, bil eller färdtjänst.
- Kontinuerligt behov av elrullstol minst 3 ggr/vecka, året runt för självständiga
förflyttningar utomhus.
- Gångförmåga mindre än 200 meter och som inte kan kompenseras med manuell rullstol
eller annat förflyttningshjälpmedel.
- Kapabel att framföra elrullstolen (med eller utan ledsagare) utan att utsätta sig själv
eller andra för fara.
I samband med ny bedömning vid årlig uppföljning ska den enskilde ges information om
kriterierna och ges möjlighet att uppfylla dessa, innan eventuellt återtagande av elrullstol sker.
Den som föreskriver en el elrullstol ska medverka att den enskilde får dom körkunskaper som
behövs för att tryggt framföra stolen. Körträning skall ske i de områden elrullstolen skall
användas.
Förvaring, underhåll, reparation och service
Laddnings- och förvaringsplats ska vara kontrollerad och godkänd av förskrivaren. Den
enskilde ansvarar för normalt underhåll för att undvika onödig förslitning. Med normalt
underhåll avses smörjning, rengöring och byte/reparation av däck och slang. Däck, slang,
glödlampa till strålkastare och blinkers bekostas av den enskilde. Övrig service och reparation
bekostas av kommunen.

Manuell rullstol
- Regelbundet, kontinuerligt behov 1-2 ggr/vecka för att förflytta sig och aktivt delta i
vardagsnära aktiviteter.
- Förskrivaren ska bedöma de medicinska förutsättningarna vid förstagångsförskrivning
- Den enskildes situation (t ex sittproblematik) kräver individuell utprovning och
anpassning.
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Den enskilde ansvarar för normalt underhåll för att undvika onödig förslitning. Med normalt
underhåll avses smörjning, rengöring och byte/reparation av däck och slang. Däck och slang
bekostas av den enskilde. Övrig service och reparation bekostas av kommunen.
Transport rullstol
- Regelbundet, kontinuerligt behov om minst 3 ggr/vecka för att få hyra egen transport
rullstol.
- Behov av endast tillfällig art eller engångshändelser hänvisas till de lånestolar som
finns inom de olika verksamheterna.

Höj och sänkbar säng/elektriskt sängryggstöd
- Förskrivning kan endast ske till personer som på grund av rörelsehinder eller hjärtlungsjukdom behöver reglerbar säng för förflyttning och lägesändring.
- Kan ses som arbetstekniskt hjälpmedel för god arbetsmiljö.
- Madrass bekostas av den enskilde (undantaget vid palliativ vård).
- Elektriskt sängryggstöd kan ordineras för att den enskilde självständigt ska kunna resa
sig i sittande ställning eller på annat sätt lägesändra.
Service och reparation utförs via kommunen.
Personlyftar
- Personlyft förskrivs endast till personer som inte kan förflytta sig på annat sätt.
- I de fall personlyften förskrivs för att underlätta i arbetssituationen, är det att betrakta
som ett arbetstekniskt hjälpmedel.
Kommunen ansvarar för att takmonterade personlyftar är försedda med
nödsänkningsanordning. Besiktning ska ske årligen. Service och reparationer bekostas av
kommunen. Ett utprovningsprotokoll ska upprättas när lyft förskrivs.
Arbetsstolar El
- Arbetsstol el kan endast förskrivas i de fall den ersätter förflyttningshjälpmedel och
bidrar till att den enskilde blir självständigare i hushållsarbetet.
- Arbetsstol med eluppresningsfunktion förskrivs endast till personer som inte klarar
uppresning med hjälp av förhöjningsdyna eller förhöjningsklossar.
Service och reparation utförs via kommunen.
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Avgifter
Tekniska hjälpmedel inklusive tillbehör och kognitiva hjälpmedel som tillhandahålls den
enskilde av kommunen, är förenligt med vissa avgifter. Detta gäller även för person med
annan folkbokföringsadress. Vissa hjälpmedel kan vara undantagna avgift.
Övrigt som är förenligt med avgift är utprovning av hjälpmedel, hjälpmedel som inte
återlämnas, transport för flytt och transport för återlämnande. Kostnader i samband med
utlandsvistelse ansvarar kund för själv.
Den sammanlagda avgift som kan debiteras en enskild kund för tekniska hjälpmedel under ett
kalender år är maxbelopp (ändras efter basbeloppet), vilket motsvarar 2,6 % av basbeloppet.
En ekonomiskt prövning görs och enskilda som redan är avgiftbefriade i vård och omsorgs
avgiftssystemet blir även det gällande avgifter för tekniska hjälpmedel.
Avgift tas ut efter vilket avgiftsutrymme den enskilde har och kan betala.
Inga avgifter återbetalas.
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