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Aktuella områden

”Hur får vi dessa kopplingssystem att kroka 
arm med varandra”

− ISO 9999

− regionerna och kommunala hälso-

och sjukvården

− habilitering och rehabilitering finns i 

båda organisationerna



Karta över regionerna
Nytt från 2019 är att samtliga 21 benämns 

som regioner.

Regionerna är indelningen i 6st 

sjukvårdsregioner.

290st kommuner bedriver kommunal hälso-

och sjukvård.

Varav 265 st bedriver kommunal hälso- och 

sjukvård med hemsjukvård.

Inom Stockholms län bedrivs kommunal 

hälso- och sjukvård i samtliga särskilda 

boendeformer (äldre, socialpsykiatri och 

LSS) och på dagverksamhet SoL och 

daglig verksamhet LSS. Stockholm har inte 

växlat hemsjukvården, förutom Norrtälje.



Nära vård - Emma Spak SKL 



Var finns medicintekniska hjälpmedel? =  hjälpmedel 

finns överallt



Kommunal hälso- och sjukvård/hemsjukvård

• Mänskliga – hembesök av läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, farmacevter m.fl.

• Hemmonitorering

• Skype-samtal

• Teknik som gps-larm, digitala lås

• Robotar 

• Dialys

• Blodtransfusion

• Syrgas

• Läkemedelsbehandling av enklare men också avancerat slag (cytostatika, smärtlindring)

• Med fokus på målen trygghet och livskvalitet samt effektivitet  

Barbro Westerholm utredare Regeringen 

https://www.regeringen.se/4a54c4/contentassets/996ab9f90ca94aa3b250482dd804878d/kommittedire

ktiv--inforande-av-en-fast-omsorgskontakt-i-hemtjansten.pdf

https://www.regeringen.se/4a54c4/contentassets/996ab9f90ca94aa3b250482dd804878d/kommittedirektiv--inforande-av-en-fast-omsorgskontakt-i-hemtjansten.pdf


Välfärdsteknik, medicintekniska 
hjälpmedel/hjälpmedel tar plats i hemmet

Hur är dessa utformade för att kunna användas i hemmiljö?



Vilka förändringar står vi inför?

• 264/290 kommuner bedriver kommunal hälso- och sjukvård

• Ny lag: 3 dagars utskrivning infördes 2018 

Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård

Kräver förberedda fungerande boende som ordinärt, korttids, vård 

och omsorgsboende m.m.

• Samordnad individuell plan (SIP)           

Bestämmelser om SIP fördes in i socialtjänstlagen och hälso- och 

sjukvårdslagen år 2010. Aktualiseras för den enskilde då flera 

aktörer är inblandade

• Medicintekniska produkter där hjälpmedel är en delmängd, nytt 

regelverk Medical Device Regulation (MDR)

• Nära Vård utredningen

Fler aktörer berörs, se Emma Spaks visuella bild

Hur påverkas beslutsgången, ansvar och förskrivningsprocessen?



Regelverk

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)  *SIP

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30

Socialtjänstlag (2001:453) *SIP

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453

Patient lagen (2014:821)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821


Fortsättning

Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård 

https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/lag-2017612-om-samverkan-vid-utskrivning-

fran_sfs-2017-612

Egenvård föreskriften (SOSFS 2009:6) En revidering av föreskriften 

pågår av Socialstyrelsen.

https://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2009-6

LSS utredningen http://www.sou.gov.se/lssutredningen/

MDR https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Medicinteknik---

ny-lagstiftning/

https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2017612-om-samverkan-vid-utskrivning-fran_sfs-2017-612
https://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2009-6
http://www.sou.gov.se/lssutredningen/
https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Medicinteknik---ny-lagstiftning/


Socialstyrelsens termbank

hjälpmedel rekommenderad

hjälpmedel för det dagliga 

livet eller hjälpmedel för 

vård och behandling

hjälpmedel för det dagliga 

livet
rekommenderad

individuellt utprovad 

produkt som syftar till att 

bibehålla eller öka aktivitet, 

delaktighet eller 

självständighet genom att 

kompensera en 

funktionsnedsättning

hjälpmedel för vård och 

behandling
rekommenderad

förskriven medicinteknisk 

produkt som syftar till att 

kontrollera, bibehålla eller 

förbättra ett medicinskt 

tillstånd och som är avsedd 

att kunna användas utan 

hälso- och 

sjukvårdsutbildning

http://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=834&SrcLang=sv&TrgLang=null
http://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=799&SrcLang=sv&TrgLang=null
http://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=833&SrcLang=sv&TrgLang=null


Positionspapperet

SKL anser att: 

• Alla ska ha jämlik tillgång till hälso- och sjukvård samt 

tandvård. 

Hjälpmedel: 

• Hjälpmedel ökar självständigheten, tryggheten och 

delaktigheten för många med funktionsnedsättning. 

• Den tekniska och digitala utvecklingen har inneburit ett 

breddat och mer tillgängligt utbud. 
Funktionshinder och 

delaktighet 

POSITIONSPAPPER 



Fortsättning

• Information om vård, behandling och hjälpmedel behöver finnas tillgänglig 

och vara utformad utifrån olika förutsättningar hos patienter och anhöriga, 

oavsett funktionsnedsättning. 

• Utbudet av hjälpmedel bör i hög utsträckning beakta det positiva sambandet 

mellan hjälpmedel och individens ökade möjligheter till självständighet och 

minskade behov av andra personliga stöd. 

• Det är angeläget att ta tillvara den tekniska utvecklingen inom     

hjälpmedelsområdet. 

• Digitaliseringen kommer innebära förändrat arbetssätt, förändrat ansvar, 

möjligheter för patienter och brukare men samtidigt nya utmaningar vad 

gäller tillgänglighet, kompetens hos personal, ekonomiskt ansvar osv. 



Förskrivna hjälpmedel



Kartläggning av pågående 
nationella aktiviteter som 
har koppling till 
hjälpmedel

Övergripande uppgifter om respektive 

aktivitet:

− Sammanställningen är upplagd utifrån 

uppdragsgivare

− Projektledare, medarbetare och 

organisation

− Status/påbörjad/avslutad/fortsättning 

− Kommentarer

− Ex. på aktörer:

− Inera

− Kommuner

− -MFD

−Regioner

− Socialstyrelsen

− SKL

- Vårdförbund

−…

−…



Hjälpmedel

UPPDRAG FRÅN HJÄLPMEDELSCHEFERNAS 
NÄTVERK

o Kartläggning av medicinsk tekniska produkter, 
hjälpmedel inom regioner och kommuner

o Välfärdsteknik
o Statistik hjälpmedel RKA/Kolada
o Nationell samsyn hjälpmedel
o Checklista vid införande av 

digitaliseringsprojekt i hemmet

OKLAR UPPDRAGSGIVARE

o Patientsäkerhet, fallskador 
o Digitala produkter och tjänster
o Förändring av HSL för att möjliggöra även annan hälso- och sjukvård i 

kommunerna än primärvård (avtalsmöjlighet) – LSS-utredningen 
o Gränsdragning mellan kommunal hälso- och sjukvård och landstingens 
o Elrullstolsrelaterade olyckor och skador i trafikmiljön hälso- och sjukvård 

UPPDRAG FRÅN SKL

o SKL löpsedel/hjälpmedel funktionsnedsättning
o NPO Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin
o Nätverket för regionalt stöd inom äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård

UPPDRAG FRÅN HÄLSO OCH 
SJUKVÅRDSDIREKTÖRERNA OCH SOCIALCHEFERNA

o Nationellt nätverk för hjälpmedelschefer inom SKL

UPPDRAG FRÅN REGERINGEN

o Statistik över förskrivna hjälpmedel
o Hjälpmedel för barn med 

funktionsnedsättning
o Uppdrag om förskrivning av icke 

medicintekniska produkter
o Uppdrag om tillgänglighet till hjälpmedel 

för fritidsaktiviteter och aktiv fritid för 
personer med funktionsnedsättning

o Hemsjukvård
o Nära Vård
o Digitalisering 
o Effekterna av välfärdsteknik
o Effekterna av välfärdsteknik
o Kommunal hälso- och sjukvård

UPPDRAG FRÅN SOCIALSTYRELSEN

o Diskussion om begreppet 
välfärdsteknik

o Egenvård
o Hjälpmedelsverksamhetsnätverk och 

välfärdsteknik

UPPDRAG FRÅN 
LANDSTINGSDIREKTÖRER

o Samverkan medicinsk teknik
o Standardisering Hjälpmedel
o Hjälpmedelstjänsten Inera.se/SKL



Exempel på hur pågående aktiviteter inom 
samma område krokar arm med varandra

Resultatet leder förhoppningsvis till någon gemensam 
nämnare och ger nationellt stöd och samsyn för 
regionerna och kommunerna i hjälpmedelsfrågor

Nationell 
samsyn 

hjälpmedel

Statistik 
över 

förskrivna 
hjälpmedel

Statistik 
hjälpmedel 
RKA/Kolada



TACK!
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