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Socialstyrelsen har i uppdrag av regeringen att utveckla den nationella statistiken inom 
hjälpmedelsområdet. Inom ramen för uppdraget presenterar Socialstyrelsen i rapporten statistik från 
hjälpmedelscentralernas verksamheter.

Socialstyrelsen fastställer tio indikatorer som används för att beskriva och följa upp 
hjälpmedelsområdet. Dessutom föreslår Socialstyrelsen fem utvecklingsindikatorer som på sikt kan 
komplettera och vidga beskrivningen. Socialstyrelsen konstaterar även att det finns brister i statistiken. 

De konstaterade bristerna är:

 att icke individmärkta hjälpmedel medför osäkerheter i statistiken 

 avsaknaden av andra yrkesgrupper än läkare i de nationella hälsodataregistren 

 att studien inte täcker den samlade hjälpmedelsverksamheten. 

Dessutom finns skillnader i hjälpmedelscentralernas organisering och ansvarsområden, vilka påverkar 
möjligheten till jämförelser. Socialstyrelsens studie visar att de flesta hjälpmedel förskrivs till personer 
som är 65 år eller äldre. Andelen av de individmärkta hjälpmedlen som förskrivits till personer 65 år 
och äldre är ungefär 62 procent. Gruppen 65 år och äldre utgör även den största mottagargruppen av 
hjälpmedel. För att få en regelbundenhet i den nationella statistiken och för att minska 
uppgiftslämnarbördan konstaterar Socialstyrelsen att de nationella hälsodataregistren bör inkludera 
insatser som utförs av andra yrkesgrupper än läkare.

10 uppdrag inom hjälpmedelsområdet

1. Socialstyrelsen ska vidareutveckla kunskapsstöd kring hjälpmedelsverksamheten och 
hjälpmedelsförskrivningen i landsting och kommuner.

2. Socialstyrelsen ska genomföra en förstudie som grund för ett stöd vid förskrivning av hjälpmedel 
riktat till förskrivare och andra relevanta yrkesgrupper. 

3. Socialstyrelsen ska planera för och ta fram ett stöd vid förskrivning av hjälpmedel riktat till 
förskrivare och andra relevanta yrkesgrupper. 

4. Socialstyrelsen ska stimulera landsting och kommuner att öka den enskildes inflytande vid 
förskrivning av hjälpmedel. 

5. Socialstyrelsen ska se över föreskrifterna om medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården. 

6. Socialstyrelsen ska följa upp hur valfriheten av hjälpmedel inom landsting och kommuner 
utvecklas.

7. Socialstyrelsen ska utveckla statistiken på hjälpmedelsområdet. 

8. Socialstyrelsen ska kartlägga tillgången till hjälpmedel samt de regler och avgifter som tillämpas i 
landsting och kommuner. Barns tillgång till hjälpmedel ska ingå i kartläggningen. 

9. Socialstyrelsen ska kartlägga användningen av hjälpmedel inom olika delar av vården och 
omsorgen.

10. Socialstyrelsen ska göra en utvärdering och konsekvensanalys av verksamheten med fritt val av 
hjälpmedel.

Ovanstående uppdrag ersätter de uppdrag till Socialstyrelsen som beslutades den 12 juni 2014 (dnr 
S2014/4807/FST).




