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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av regionens revisorer genomfört en granskning som visar att nämnden för
samverkan kring socialtjänst och vård inte helt bidrar till fullmäktiges mål om en jämlik förskrivning
av hjälpmedel över hela länet. Granskningen har genomförts genom intervjuer samt genom att ta
del av dokumenterad styrning och uppföljning relevant för granskningens syfte.
I granskningen har framkommit att nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård ger en tydlig
övergripande styrning mot en jämlik hjälpmedelsförskrivning. Styrningen stöds dock inte av indikatorer eller mätetal. Detta medför att det inte följs upp hur nämnden lyckas i sitt uppdrag att skapa
en region med så likvärdig service som möjligt inom berörda områden, där hjälpmedelsförsörjning
är en. Detta medför även att nämndens ambitioner att vid hjälpmedelsförskrivningen nå Regionfullmäktiges mål om en jämlik folkhälsa där verksamheten präglas av jämlikhet och jämställdhet,
icke-diskriminegern, normmedvetenhet och inkluderin, inte heller följs upp.
Inga åtgärder har vidtagits i samband med uppföljning då det saknas en analys av hur nämnden
når målen om jämlik förskrivning.
Granskningen visar att det finns en samverkan mellan nämnden och hjälpmedelscentralen samt
med verksamheternas förskrivare, framförallt genom den information som lämnas via enhetschefen men även via nämndens beredningsgrupper. Beredningsgrupperna får vid behov information
från sortimentgrupperna, som finns kring olika typer av hjälpmedel, och som bevakar ett ändamålsenligt sortiment bland annat utifrån nämndens ambitioner. Sortimentgrupperna har även att
förmedla synpunkter, brister, uppföljning och uppföljning av upphandling.
I granskningen har även framkommit att hjälpmedelscentralens förskrivarutbildningar saknar ett
fokus på jämlik förskrivning.
Med anledning av vad som framkommit i granskningen ges följande rekommendationer:
-

Säkerställ att den styrning som finns mot jämlik förskrivning förmedlas via regelverk och
vid utbildningssituationer.

-

Utarbeta indikatorer för att göra det möjligt att följa upp den styrning som finns mot en jämlik förskrivning.
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Inledning
1.1.

Bakgrund

Regionerna och kommunerna är skyldiga att erbjuda hjälpmedel till de som behöver dem. Ett
grundläggande mål för all hälso- och sjukvård är att alla ska få en god vård på lika villkor. Det
betyder att medborgare i behov av habilitering, rehabilitering och hjälpmedel ska ha samma
möjligheter att få vård och bli likvärdigt behandlade oavsett ålder, kön, bostadsort, utbildning och
ekonomi.
Hjälpmedelsförskrivning sker inom hälso- och sjukvårdens habilitering och rehabilitering samt inom
kommunernas äldreomsorg. Kommunerna, landstingen har ett delat ansvar för hjälpmedelsförsörjningen vilket regleras i lokala avtal, då huvudmännen själva bestämmer hur de delar upp ansvaret
mellan sig och vilka avgifter som ska följa.1
Ett hjälpmedel kan vara allt från en griptång till ett avancerat hjälpmedel som en respirator, en
dialysapparat eller en mobilapplikation. De olika förskrivarna av hjälpmedel tillhör olika yrkesgrupper, exempelvis sjuksköterskor, logopeder, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, audionomer, läkare
med flera
Av SOU 2017:43 - På lika villkor framgår att det finns skillnader i hälsa och vårdinsatser utifrån
bland annat kön, utbildningsbakgrund, etnisk bakgrund samt att det skiljer sig mycket i antalet
hjälpmedel som förskrivs i olika delar av landet. Diskriminering sker oftast utan avsikt.
Undersökningar pekar även på att det finns skillnader i kostnader för hjälpmedel2.
Övergripande mål för Region Sörmland 2019- 2021 är att länet ska ha en god, jämlik folkhälsa i
syfte att blï Sveriges friskaste län, samt ska präglas av jämlikhet och jämställdhet, ickediskriminering, normmedvetenhet och inkludering.
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (NSV) är gemensam för Region Sörmland och
länets nio kommuner, med regionen som värdkommun 3. Nämndens uppdrag är, bland annat, att
stödja arbetet med samverkan mellan länets huvudmän. NSV är driftnämnd för bland annat
hjälpmedelscentralen (HMC). Detta innebär att tillhandahålla individuella hjälpmedel till personer
med funktionsnedsättning. HMC ansvarar för att utbilda förskrivarna gällande bland annat nya
hjälpmedel.
Denna granskning ingår i revisorernas årsrapport i samband med bokslutsgranskning 2019.

1.2.

Syfte

Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för att bedöma om nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (NSV) bidrar till fullmäktiges mål om en jämlik förskrivning av hjälpmedel över hela länet.

1.3.

Revisionskriterier

-

Mål och budget 2019, Region Sörmland
Nämndens reglemente
Kommunallag

1

Enligt intervjuerna styrs kostnadsfördelning mellan huvudmännen i länet av den ISO-kod som leverantören
bestämmer. Detta i enlighet med Ädelreformen.
2 Socialstyrelsen (2016): Förskrivning av hjälpmedel. Stöd till förskrivning av hjälpmedel till personer med
funktionsnedsättning.
3 Region Sörmland: Reglemente för nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård. Landstingsfullmäktige 2016-06-14, §90/16
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-

Hälso- och sjukvårdslagen

1.4.

Revisionsfrågor

-

Genomförs uppföljning och analys avseende en jämlik förskrivning av hjälpmedel i länet?
Vilka åtgärder vidtas i samband med uppföljning?
Hur sker samverkan med förskrivare?
I vilken utsträckning omfattar nämndens utbildningsinsatser gentemot förskrivare av hjälpmedel jämlikhetsaspekter?

1.5.

Avgränsning

Granskningen avser NSV utifrån revisionskriterier och den ovanstående revisionsfrågan med
kontrollmål.

1.6.

Metod

Granskningen har genomförts genom analys av styrande dokument, uppföljningar och protokoll.
Intervjuer har genomförts med nämndens ordförande och verksamhetschefen för Hjälpmedelscentralen samt med företrädare för kommunerna Eskilstuna och Nyköping samt för Regionen. Företrädarna arbetar som arbetsterapeut inom särskilt boende, rehabutvecklare/förskrivare mot särskilt
boende samt en vårdenhetschef inom hälso- och sjukvården.
Revisonsrapporten har sakavstämts med de i intervjuade samt med verksamhetschef för regionalt
stöd socialtjänst och vård och kvalitetssäkrats enligt PwC:s interna rutiner.
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Iakttagelser och
bedömningar
2.1.

Uppföljning och analys avseende en jämlik förskrivning av hjälpmedel
i länet

Styrning
Mål och budget 2019-2021 anger att Region Sörmland ska;
- ha en god, jämlik folkhälsa i syfte att bli Sveriges friskaste län,samt
- präglas av jämlikhet och jämställdhet, icke-diskriminering, normmedvetenhet och
inkludering.
Verksamheterna ska utifrån dessa mål forma specifika verksamhetmål och indikatorer. Uppföljning,
analys och utvärdering av verksamheten ska ske löpande enligt det årshjul som beskriver
styrningen.
I NSV:s verksamhetsplan 2019 - 2021 framgår att nämndens arbete ska syfta till att skapa en region med så likvärdig service som möjlighet inom berörda områden, där hjälpmedelsförsörjning är
en. Genom samverkan ska ökad jämlikhet mellan invånarna i länet uppnås. Vidare framgår att alla
brukare och förskrivare ska vara nöjda med tillgänglighet, bemötande, leverans och service.
I styrningen finns ingen indikator som direkt fokuserar på jämlikhet som kan härledas till arbetet
med hjälpmedel. Här noteras dock att samverkan ska leda till ökad jämlikhet för invånarna i länet.
På Regionens webb-sida4 finns ett regelverk, behovstrappen, med kriterier för regionen och för
kommunerna vid förskrivning av hjälpmedel. Skilda regelverk gäller för vuxna respektive för barn.
De ses som neutrala utifrån exempelvis kön, ålder och etnicitet. De berör inte kriterier för jämlik
vård. Det är upp till respektive förskrivare att bevaka att förskrivningen sker jämlikt, enligt intervjuerna.
Enligt intervjuerna kan regelverken uppfattas som otydligt i den mening att de ger utrymme för
tolkningar. Det påtalas att en kvalitetsmätning som gjorts av HMC under 2019 påvisade att alla
förskrivare inte känner till innehållet i regelverket.
Uppföljning
Det har inte framkommit att nämndens arbete för att skapa en region med så likvärdig service som
möjligt, följs upp.
Ingen av de intervjuade har tagit del av uppföljning och analys som fokuserar på hjälpmedelsförskrivning utifrån jämlikhet.
Nämndens övergripande internkontrollplan för 2019 berör inte förskrivning av hjälpmedel. Nämndens verksamhetsplan 2019 visar en internkontrollplan för HMC, dock berörs inte jämlik förskrivning av hjälpmedel här.

4

http://www.hinfo.se/nyhjmguide_hmcsor/index.aspx: Hjälpmedelsguide & behovstrappa.
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I delårsrapporten5 uppges att en struktur för samverkan gör det möjligt att öka spridning av goda
resultat inom länet, vilket bidrar till jämlika insatser.
Målet om nöjdhet med tillgänglighet, bemötande, leveranser och service, ses enligt intervjuerna
som styrande för att även uppnå jämlika insatser. Exempel som nämns är periodicitet för utskrivning av hjälpmedel vilken ska vara lika för alla liksom att alla har lika rätt till förskrivning oberoende
av var man bor. För att följa upp detta görs en mätning genom en postal enkätundersökning till ett
urval av brukare (utifrån födelsedatum) vartannat år. Denna genomförs nästa gång 2020. Hjälpmedelscentralen ansvarar för hantering av enkäten.
Resultat från brukarundersökningen 20186 har en svarsfrekvens om 48 %. Generellt är resultatet
mycket positivt. I denna görs ingen analys av om resultatet skiljer sig åt mellan olika grupper, exempelvis om det finns en större/mindre nöjdhet inom viss åldersgrupp/kvinnor/män/ utrikesfödda
etc.
I granskningen har vi fått ta del av omsättning per invånare för försäljningshjälpmedel, hyreshjälpmedel samt försäljning med retur7 för år 2019. Det har inte framkommit att analyser gjorts av om
skillnaderna kan ses vara relevanta. Den visar en spridning mellan 177 – 320 kronor/invånare.
Kommun

Oms/inv kr 2019

Eskilstuna

199

Flens

286

Gnesta

230

Katrineholms

231

Nyköpings

240

Oxelösunds

320

Strängnäs

177

Trosa

197

Vingåkers

213

En av de intervjuade beskriver att av de patienter/brukare som förskrivits hjälpmedel över 2 000 kr
under december månad 2019 i länet var 14 män och 5 kvinnor. Siffran togs fram med anledning av
granskningen och har sålunda inte analyserats vidare.
Under 2015 genomfördes ett arbete för att belysa och analysera skillnader i förskrivningsmönster i
länet8 utifrån parametrarna ohälsotal, utbildningsnivå, förvärvsintensitet, arbetssökande samt andel
utrikesfödda. Rapporten visar att det fanns skillnader i vilka brukare som fick hjälpmedel förskrivna
i olika kommuner, vilka inte fullt ut kunde förklaras av skillnader i kön, åldersstruktur eller socioekonomiska skillnader. I analysen konstaterades ett visst samband mellan andel invånare som har
hjälpmedel och andel utrikesfödda samt med ohälsotal9.
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Region Sörmland: Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård Delårsrapport 2019. Juli 2019
Enkäten skickades till samtliga som fått hjälpmedel födda den 28:e vilket motsvarade 510 personer.
7 Dessa har tagits fram som grund för fakturering från HMC till respektive kommun och regionen.
8 Landstinget Sörmland, Habilitering & Hjälpmedel: Skillnader i konsumtion av hjälpmedel bland invånare i
Sörmland. 2015.08.03.
9 Hur många dagar under en tolvmånadersperiod som Försäkringskassan betalar ut sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning och aktivitetsersättning i förhållande till antalet försäkrade i åldrarna 16–64 år.
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Intervjuerna påvisar att diskussioner i beredningsgrupperna kan föras utifrån bedömning av behov
inför förskrivning av hjälpmedel. Enligt intervjuerna är också detta exempel på samverkan som
beskrivs i budgetdokumentet om som ska leda till en ökad jämlikhet för invånarna i länet.
Exempel ges där förskrivare vid gruppmöten, exempelvis arbetsplatsträffar, stämmer av att behov
av hjälpmedel bedöms på ett likartat sätt. Vid intervjuerna framkommer också att brukarrådet kan
ses som ett forum där en ojämlik förskrivning skulle kunna lyftas fram av brukarorganisationerna.
Detta har dock inte aktualiserats.
Vid intervjuerna framförs risker för att förskrivning av hjälpmedel kan bli ojämlik. Exempel som
nämns är den enskildes eventuella svårigheter att göra sig förstådd, att vissa säger nej till erbjudet
hjälpmedel samt att anhöriga kan vara pådrivande för att uttrycka patientens behov.
Bedömning
Kontrollmålet bedöms inte som uppfyllt.
Inom nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård finns en tydlig övergripande styrning mot
en jämlik hjälpmedelsförskrivning. Styrningen understöds dock inte av indikatorer eller mätetal.
Detta medför att det inte följs upp hur nämnden lyckas i sitt uppdrag att skapa en region med så
likvärdig service som möjlighet inom berörda områden, där hjälpmedelsförsörjning är en.
Detta medför att nämndens ambitioner att vid hjälpmedelsförskrivningen nå Regionfullmäktiges
mål om en jämlik folkhälsa där verksamheten präglas av jämlikhet och jämställdhet, ickediskriminegern, normmedvetenhet och inkluderin, inte heller följs upp.

2.2.

Åtgärder i samband med uppföljning

Då det inte har framkommit att nämnden gör en uppföljning med fokus på jämlikhet gällande förskrivning av hjälpmedel, har inte heller åtgärder vidtagits.
Bedömning
Kontrollmålet bedöms inte som uppfyllt.
Inga åtgärder har vidtagits i samband med uppföljning då det saknas en analys av hur nämnden
når målen om jämlik förskrivning.

2.3.

Samverkan med förskrivare

Personalen inom Hjälpmedelscentralen organiseras inom Division medicinsk service. Förskrivningsrätt för hjälpmedel har region- och kommunanställda samt privata vårdgivare inom länet. Det
innebär att ingen av förskrivarna organiseras inom NSV. Ledningspersonal för förskrivare inom
regionen och inom kommunerna finns representerade i länsstyrgruppen som tillika är NSV:s beredningsgrupp. Detta ger en koppling till nämnden.
Sortimentsgrupper finns för respektive hjälpmedelsområde i syfte att säkerställa ett ändamålsenligt
sortiment av rätt kvalitet utifrån gällande lagar och föreskrifter, nämndens ambitioner och ekonomiska ramar. Här ingår representant för HMC och representanter för förskrivare från länets kommuner och regionen. Grupperna ansvarar också för att förmedla synpunkter från förskrivare och
brukare, rapportera brister, utvärdera hjälpmedel, bidra med synpunkter på styrenhet, utvärdering
av hjälpmedel och att följa upp upphandling. Grupperna är rådgivare till nämndens beredningsgrupp hjälpmedel10.
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Beredningsgrupp hjälpmedel består av enhetschefer (eller av dessa delegerade tjänstemän) på regionen
och kommunerna med kostnadsansvar för hjälpmedel. Beredningsgruppen bereder ärenden till nämnden, via
Länsstyrgruppen.
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I övrigt visar nämndens protokoll från mars 2019 att verksamhetschefen från HMC informerat om
verksamheten, dess organisation, nyckeltal, uppdrag, sortiment och hjälpmedelsförsörjning samt
regelverk med mera.
Bedömning
Kontrollmålet bedöms som uppfyllt.
Granskningen visar att det finns en samverkan mellan nämnden och HMC samt verksamheternas
förskrivare, framförallt genom den information som lämnas via enhetschefen men även via nämndens beredningsgrupper. Dessa får vid behov information från sortimentgrupperna, som finns kring
olika typer av hjälpmedel, och som bevakar ett ändamålsenligt sortiment bland annat utifrån
nämndens ambitioner. Grupperna har även till uppgift att förmedla synpunkter, brister, uppföljning
och att följa upp upphandling.

2.4.

Jämlikhetsaspekter i utbildningsinsatser gentemot förskrivare av
hjälpmedel

Reglementet11 visar att nämnden ska besluta om riktlinjer avseende hjälpmedelsförsörjning i vilket
ingår att fastställa erforderliga krav på förskrivaren, samt att fortlöpande informera och utbilda förskrivarna om utveckling, policys och riktlinjer.
Intervjuerna bekräftar att HMC ansvarar för utbildning och information i hjälpmedelsfrågor samt är
ett stöd till förskrivarna i länet. Förskrivarna är totalt ca 700 inom regionen och kommunerna. Enligt
intervjuerna erbjuds ett stort utbud av hjälpmedel i länet i förhållande till andra län. Det kan handla
om hjälpmedel som inte alls förskrivs i andra län eller om ett större utbud av en viss typ av hjälpmedel.
Aktiviteter har under första halvåret 2019 varit att erbjuda en övergripande förskrivarutbildning. Här
nämns dock även att många utbildningar fått ställas in då antalet anmälningar varit få.
Av intervjuerna framkommer att förskrivare erbjuds kontinuerligt utbildning via HMC:s webb-sida.
Dessa inriktas mot olika typer av hjälpmedel, visning och anpassning av hjälpmedel. Dessa ges
ibland flera gånger per månad. Förskrivare anmäler deltagande utifrån behov och aktuell produkt.
Nyanställda deltar oftare. Utbildningstillfällen ges i Nyköping, Katrineholm och Eskilstuna. Antalet
deltagare uppges vara ca 15 – 30 personer vid respektive tillfälle.
Det har inte framkommit att jämlik förskrivning berörts vid dessa utbildningstillfällen eller att man
från HMC uppfattar att detta ska vara i fokus vid utbildningarna.
Bedömning
Kontrollmålet har ej uppnåtts.
I granskningen har framkommit att hjälpmedelscentralens förskrivarutbildningar saknar ett fokus på
jämlik förskrivning.

11Regions

Sörmland: Reglemente för nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård. Landstingsfullmäktige 2016-06-14, § 90/16. Dnr 17–692 LS-LED16-0285-4
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Revisionell bedömning
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (NSV) bedöms inte helt bidra till fullmäktiges
mål om en jämlik förskrivning av hjälpmedel över hela länet.
Kontrollmål

Kommentar

Genomförs uppföljning och analys avseende en jämlik
förskrivning av
hjälpmedel i länet?
-

Kontrollmålet bedöms inte som uppfyllt.
Inom nämnden för samverkan kring socialtjänst
och vård finns en tydlig övergripande styrning
mot en jämlik hjälpmedelsförskrivning. Styrningen understöds dock inte av indikatorer eller mätetal. Detta medför att det inte följs upp hur
nämnden lyckas i sitt uppdrag att skapa en region med så likvärdig service som möjligt inom
berörda områden, där hjälpmedelsförsörjning är
en.
Detsamma gäller nämndens ambitioner att vid
hjälpmedelsförskrivningen nå Regionfullmäktiges
mål om en jämlik folkhälsa där verksamheten
präglas av jämlikhet och jämställdhet, ickediskriminering, normmedvetenhet och inkludering.

Vilka åtgärder vidtas
i samband med uppföljning?

Kontrollmålet bedöms inte som uppfyllt.

Hur sker samverkan
med förskrivare?

Kontrollmålet bedöms som uppfyllt.

Inga åtgärder har vidtagits i samband med uppföljning då det saknas en analys av hur nämnden
når målen om jämlik förskrivning.

Granskningen visar att det finns en samverkan
mellan nämnden och HMC samt verksamheternas förskrivare, framförallt genom den information som lämnas via enhetschefen men även via
nämndens beredningsgrupper. Dessa får vid
behov information från sortimentgrupperna, som
finns kring olika typer av hjälpmedel, och som
bevakar ett ändamålsenligt sortiment bland annat
utifrån nämndens ambitioner. Grupperna har
även att förmedla synpunkter, brister, uppföljning
och att följa upp upphandling.
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I vilken utsträckning
omfattar nämndens
utbildningsinsatser
gentemot förskrivare
av hjälpmedel jämlikhetsaspekter?

3.1.

Kontrollmålet bedöms inte som uppfyllt.
I granskningen har framkommit att hjälpmedelscentralens förskrivarutbildningar saknar ett fokus
på jämlik förskrivning.

Rekommendationer

Utifrån granskningens resultat ges följande rekommendationer.
-

Säkerställ att den styrning som finns mot jämlik förskrivning förmedlas via regelverk och
vid utbildningssituationer.

-

Utarbeta indikatorer för att göra det möjligt att följa upp den styrning som finns mot en jämlik förskrivning.
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2020-03-04

Susanne Lindberg

Lena Brönnert

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740)
(PwC) på uppdrag av Regions Sörmlands revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar
som framgår av projektplan från den 2019-11-20. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande,
gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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