
Af Anne Ristorp Kraufeldt

GENBRUGSHJÆLPEMIDLER: 
Som Magasinet Pleje tidlige-
re har omtalt, er SKI på vej 
med en indkøbsaftale om 
genbrugshjælpemidler, der 
skal være med til at ensrette 
priserne.

Undervisning og oplæring 
vil også være en del af sorti-
mentet på SKI’s aftale. 

Sortimentet tilrettelægges 
i samarbejde med kommu-
nernes ergoterapeuter og vi-
sitatorer, patientforeninger 
og brugere samt i dialog 
med hjælpemiddelbran-
chen, oplyser SKI.

Nu inviteres kommuner-
nes ældre- og handicapråd 
til at give deres input til ind-
købsaftalen. SKI har sendt 

det foreløbige udbudsmate-
riale i høring hos kommu-
nernes ældre- og handi-
capråd. 

Folk med erfaring ved bedst
Christian Lunding, udbuds-
direktør i SKI, siger i en pres-
semeddelelse, at man håber 
på at få mange gode input ud 
af høringen:

- Inddragelse af alle rele-
vante parter er altid en inte-
greret del af SKI’s udbud. I 
udarbejdelsen af denne afta-
le har vi for eksempel haft 
eksperter fra 16 kommuner 
med, herunder 28 ergotera-
peuter samt en række bru-
gerrepræsentanter. Dialog 
med både brugere, behand-
lere og branche er afgørende 
for at få den bedst mulige af-

tale for kommunerne i sidste 
ende, siger Christian Lun-
ding. 

Han fortsætter:
- Etableringen af fælles af-

taler ændrer intet ved, hvil-

ke hjælpemidler kommu-
nerne kan tilbyde borgerne 
– blot køber de nogle af dem 
billigere. Med hjælp fra ind-
købsdata og kommunernes 
faglige personale har vi fun-

det frem til, hvilke genbrugs-
hjælpemidler kommunerne 
oftest køber. Det er dem, af-
talen kommer til at omfatte. 
Har en borger brug for et 
særligt hjælpemiddel, der ik-

ke er omfattet af aftalen, kan 
kommunerne fortsat købe 
det uden for aftalen - præcis 
som hidtil, siger Christian 
Lunding.
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Genbrugshjælpemidler:  
De former ny aftale
Kommunernes indkøbsdata viser, at der i dag er stor forskel på, hvad kommunerne betaler for de mest anvendte og standar-
diserede genbrugshjælpemidler. SKI vil med ny indkøbsaftale spare kommunerne for penge

Af Anne Ristorp Kraufeldt

GENBRUGSHJÆLPEMIDLER: Hos 
brancheorganisationen Danish.
Care har direktør Morten Ras-
mussen ikke meget til overs for 
SKI’s udmelding i forhold til et 
kommende udbud på genbrugs-
hjælpemidler.

Han kalder SKI’s arbejde med 
udbuddet for ”regnearks- og skri-
vebordsøvelser” og ærgrer sig 
over, at SKI arbejder med et ud-
bud uden at have fagligheden til 
at bakke det op.

- Der er megen flot snak om ind-
dragelse af brugere og leverandø-
rer, men det er nu engang ikke 
den oplevelse, vi har hos Danish.
Care. Som vi har sagt før, så ople-
ver vi, at SKI lytter til vores kritik-
punkter, men agerer ikke deref-
ter. Selvom vi har holdt en del 
møder, efterhånden, siger Mor-
ten Rasmussen.

De kritikpunkter, Danish.Care 
omtaler, er blandt andet, at SKI’s 
udregninger og formodninger i 
forhold til kommunernes evt. be-
sparelser på en aftale om gen-

brugshjælpemidler ikke er reali-
stiske.

- Det er teoretiske skrivebordsø-
velser, der tydeligt bærer præg af, 
at SKI’s folk ikke har de faglige 
kompetencer. Det regnestykke, 
de opsætter omkring toiletstolen 
(beskrevet i artiklen på denne 
side -red), kan jeg slet ikke gen-
kende. Der er så mange mellem-
regninger, der slet ikke er taget 
højde for, for eksempel fordyren-
de levering af hjælpemidler, spe-
cifikationer af hjælpemidlerne og 
den pris, SKI selv skal have for at 

levere den ydelse, de leverer, si-
ger Morten Rasmussen.

- Det vi hører fra fagpersonerne 
i kommunerne er den samme 
holdning som vores, mens økono-
miafdelingerne nok tænker som 
SKI. Så må vi se til august, hvor 
mange af kommunerne, der vil 
være med på en aftale, siger di-
rektøren.

Danish.Care anfægter også, at 
SKI’s udbud kun går på de ”nem-
me” hjælpemidler.

- SKI gør meget ud af at fortælle, 
at de kun ser på de mest standar-

diserede hjælpemidler. Men hvad 
er så pointen med det hele, når 
kommunerne selv skal gennem-
føre udbuddene på resten. Så er 
der ikke meget at spare på trans-
aktionsomkostninger. SKI’s arbej-
de er hverken fugl eller fisk.  De 
ikke-standardiserede og sværere 
hjælpemidler skal kommunerne 
stadig selv lave aftale omkring. 
Jeg ved ikke, hvor mange penge 
der derfor reelt er at hente for 
kommunerne, siger Morten Ras-
mussen. 

”Det er teoretiske skrivebordsøvelser”
Danish.Care anerkender ikke SKI’s udregninger på de besparelser, man mener et kommende udbud af genbrugshjælpe-
midler kan hente til kommunerne

SKI’s nye indkøbsaftale, der netop er sendt i høring, er blndt andet en aftale indeholdende indkøb af rollatorer. Foto: Colourbox

•  50.98 Genbrugshjælpemidler opdeles i to puljer. 
•   Første pulje, der indeholder 16 delaftaler, vil omfatte rollato-

rer, el-scootere, senge, madrasser og toilet/bad, og forventes 
at træde i kraft marts 2020. 

•   Anden pulje forventes at træde i kraft godt et år senere og 
omfatte puder, kørestole, sengeborde og glide- og vende-
midler. 

•   Herudover kan kommunerne tilkøbe yderligere undervisning 
og oplæring i de produkter, de køber på aftalen.

•   Hver delaftale udbydes som en flerleverandøraftale. Det be-
tyder, at der inden for hver delaftale er flere leverandører, der 
tilbyder de pågældende produkter. Det giver mulighed for, 
at fx små og mellemstore virksomheder, der er specialiseret 
inden for et af områderne, kan byde ind på den relevante 
delaftale. 

•  Fra den 12. april til den 21. juni er der høring i kommunernes 
ældre- og handicapråd. Her har rådene bl.a. mulighed for at 
komme med ønsker og forslag til sortimentet og de krav, der 
stilles til produkterne.

Fakta


