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Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds beslut
Yttrandet över granskningsrapporten Jämlik hjälpmedelsförskrivning godkänns.
Proposition
Ordförande Jacob Sandgren (S) ställer framskrivet förslag under proposition och
finner att det bifalls.
Ärendet
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (NSV) har erbjudits att yttra
sig över revisorernas granskningsrapport, Jämlik hjälpmedelsförskrivning som
genomförts av PwC.
Den sammanfattande bedömningen som PwC har konstaterat är att NSV inte helt
bidrar till regionfullmäktiges övergripande mål om en jämlik folkhälsa genom en
jämlik förskrivning av hjälpmedel i hela länet. Nämnden ger en tydlig
övergripande styrning mot en jämlik hjälpmedelsförskrivning men denna styrs
inte av indikatorer eller mätetal som följs upp och analyseras.
Nämnden kan konstatera att tolkningen av regionfullmäktiges uppsatta mål,
Region Sörmland har en god, jämlik folkhälsa i syfte att bli Sveriges friskaste län
samt Region Sörmland präglas av jämlikhet och jämställdhet, ickediskriminering, normedvetenhet och inkludering, skiljer sig åt mellan
hjälpmedelscentralen och granskarna. Hjälpmedelscentralens insats till
fullmäktiges uppsatta mål är att tillhandahålla hjälpmedel och tjänster med god
kvalitet så att medborgare med funktionsnedsättning upplever att de kan leva ett
så jämlikt liv som möjligt, i relation till övriga medborgare utan
funktionsnedsättning.
Det regelverk som finns för att förskriva hjälpmedel fokuserar enbart på
patientens behov, till skillnad från revisorernas granskning som riktar sig till
nämndens ansvar och uppföljning av hur en jämlik förskrivning genomförs.
Hjälpmedelscentralen har valt indikatorer som mäter hur nöjda patienterna är med
bemötandet och servicenivån som hjälpmedelscentralen ger.
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Personal med förskrivningsansvar finns inte inom hjälpmedelscentralens
verksamhet därför torde ansvaret för en jämlik förskrivning ligga på de
verksamheter som ansvarar för förskrivningen, såsom paramedicin,
habiliteringsverksamheten, öron/näsa/hals m.fl.
Hjälpmedelscentralen har dock krav på att samtliga nya förskrivare genomgår den
webbaserade utbildningen för förskrivare, som är framtagen av
hjälpmedelsinstitutet och socialstyrelsen.
Sammanfattningsvis kan nämnden konstatera att det inte framgår i
hjälpmedelscentralens uppdrag att verksamheten har ansvaret för att en jämlik
förskrivning genomförs och följs upp. Att tolkningen hittills varit att ha mål och
indikatorer som fokuserar på nöjdhet hos patienter och förskrivare.
Nämnden kommer tillse att en utredning kring förskrivningsmönster genomförs
för att sedan ta med sig resultatet av denna in i budgetarbetet för 2021. Nämnden
kommer även efter utredningen se över om de förskrivarutbildningarna som
genomförs behöver förändras och/eller kompletteras.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-05-26
Jämlik hjälpmedelsförskrivning, NSV20-0008-1
Yttrande över granskningsrapport – Jämlik hjälpmedelsförskrivning,
NSV20-0013-1
Beslutet expedieras till
Akten
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Mötesdatum

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

Yttrande över granskningsrapport - Jämlik
hjälpmedelsförskrivning
Förslag till beslut
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds beslut
Yttrandet över granskningsrapporten Jämlik hjälpmedelsförskrivning godkänns.
Ärendet
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (NSV) har erbjudits att
yttra sig över revisorernas granskningsrapport, Jämlik hjälpmedelsförskrivning
som genomförts av PwC.
Den sammanfattande bedömningen som PwC har konstaterat är att NSV inte
helt bidrar till regionfullmäktiges övergripande mål om en jämlik folkhälsa
genom en jämlik förskrivning av hjälpmedel i hela länet. Nämnden ger en tydlig
övergripande styrning mot en jämlik hjälpmedelsförskrivning men denna styrs
inte av indikatorer eller mätetal som följs upp och analyseras.
Nämnden kan konstatera att tolkningen av regionfullmäktiges uppsatta mål,
Region Sörmland har en god, jämlik folkhälsa i syfte att bli Sveriges friskaste
län samt Region Sörmland präglas av jämlikhet och jämställdhet, ickediskriminering, normedvetenhet och inkludering, skiljer sig åt mellan
hjälpmedelscentralen och granskarna. Hjälpmedelscentralens insats till
fullmäktiges uppsatta mål är att tillhandahålla hjälpmedel och tjänster med god
kvalitet så att medborgare med funktionsnedsättning upplever att de kan leva ett
så jämlikt liv som möjligt, i relation till övriga medborgare utan
funktionsnedsättning.
Det regelverk som finns för att förskriva hjälpmedel fokuserar enbart på
patientens behov, till skillnad från revisorernas granskning som riktar sig till
nämndens ansvar och uppföljning av hur en jämlik förskrivning genomförs.
Hjälpmedelscentralen har valt indikatorer som mäter hur nöjda patienterna är
med bemötandet och servicenivån som hjälpmedelscentralen ger.
Personal med förskrivningsansvar finns inte inom hjälpmedelscentralens
verksamhet därför torde ansvaret för en jämlik förskrivning ligga på de
verksamheter som ansvarar för förskrivningen, såsom paramedicin,
habiliteringsverksamheten, öron/näsa/hals m.fl.
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Hjälpmedelscentralen har dock krav på att samtliga nya förskrivare genomgår
den webbaserade utbildningen för förskrivare, som är framtagen av
hjälpmedelsinstitutet och socialstyrelsen.
Sammanfattningsvis kan nämnden konstatera att det inte framgår i
hjälpmedelscentralens uppdrag att verksamheten har ansvaret för att en jämlik
förskrivning genomförs och följs upp. Att tolkningen hittills varit att ha mål och
indikatorer som fokuserar på nöjdhet hos patienter och förskrivare.
Nämnden kommer tillse att en utredning kring förskrivningsmönster genomförs
för att sedan ta med sig resultatet av denna in i budgetarbetet för 2021.
Nämnden kommer även efter utredningen se över om de
förskrivarutbildningarna som genomförs behöver förändras och/eller
kompletteras.
Beslutsunderlag
Jämlik hjälpmedelsförskrivning, NSV20-0008-1
Yttrande över granskningsrapport – Jämlik hjälpmedelsförskrivning,
NSV20-0013-1
Beslutet expedieras till
Akten
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Yttrande över granskningsrapport - Jämlik
hjälpmedelsförskrivning
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (NSV) har erbjudits att
yttra sig över revisorernas granskningsrapport, Jämlik hjälpmedelsförskrivning
som genomförts av PwC.
Den sammanfattande bedömningen som PwC har konstaterat är att NSV inte
helt bidrar till regionfullmäktiges övergripande mål om en jämlik folkhälsa
genom en jämlik förskrivning av hjälpmedel i hela länet. Nämnden ger en
tydlig övergripande styrning mot en jämlik hjälpmedelsförskrivning men denna
styrs inte av indikatorer eller mätetal som följs upp och analyseras.
Nämnden kan konstatera att tolkningen av regionfullmäktiges uppsatta mål,
Region Sörmland har en god, jämlik folkhälsa i syfte att bli Sveriges friskaste
län samt Region Sörmland präglas av jämlikhet och jämställdhet, ickediskriminering, normedvetenhet och inkludering, skiljer sig åt mellan
hjälpmedelscentralen och granskarna. Hjälpmedelscentralens insats till
fullmäktiges uppsatta mål är att tillhandahålla hjälpmedel och tjänster med god
kvalitet så att medborgare med funktionsnedsättning upplever att de kan leva ett
så jämlikt liv som möjligt, i relation till övriga medborgare utan
funktionsnedsättning.
Det regelverk som finns för att förskriva hjälpmedel fokuserar enbart på
patientens behov, till skillnad från revisorernas granskning som riktar sig till
nämndens ansvar och uppföljning av hur en jämlik förskrivning genomförs.
Hjälpmedelscentralen har valt indikatorer som mäter hur nöjda patienterna är
med bemötandet och servicenivån som hjälpmedelscentralen ger.
Personal med förskrivningsansvar finns inte inom hjälpmedelscentralens
verksamhet därför torde ansvaret för en jämlik förskrivning ligga på de
verksamheter som ansvarar för förskrivningen, såsom paramedicin,
habiliteringsverksamheten, öron/näsa/hals m.fl.
Hjälpmedelscentralen har dock krav på att samtliga nya förskrivare genomgår
den webbaserade utbildningen för förskrivare, som är framtagen av
hjälpmedelsinstitutet och socialstyrelsen.
Sammanfattningsvis kan nämnden konstatera att det inte framgår i
hjälpmedelscentralens uppdrag att verksamheten har ansvaret för att en jämlik
förskrivning genomförs och följs upp. Att tolkningen hittills varit att ha mål och
indikatorer som fokuserar på nöjdhet hos patienter och förskrivare.
Nämnden kommer tillse att en utredning kring förskrivningsmönster genomförs
för att sedan ta med sig resultatet av denna in i budgetarbetet för 2021.
Nämnden kommer även efter utredningen se över om de
förskrivarutbildningarna som genomförs behöver förändras och/eller
kompletteras.
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