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Aktuellt på Socialstyrelsen

•Nationella riktlinjer om NPF

•Större uppdrag om psykisk ohälsa

•Förslag om nationellt råd för framtidens 

vårdkompetens

•Uppdrag om att förbättra dialogen mellan 

Försäkringskassan och hälso- och 

sjukvården

•Revidering av egenvårdsföreskrifter

•Årliga lägesrapporter



Forts.

20xx-xx-xx

•Funktionshinder i tiden april 2020 

(samarbete med SKL)

•Uppdrag om jämställdhetsintegrering klart

•Spridningsseminarium om 

jämställdhetsintegrering inom 

hjälpmedelsområdet



Nya uppdrag inom 

hjälpmedelsområdet

•Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att 

kontinuerligt samla in och publicera data och 

statistik i syfte att långsiktigt följa upp 

hjälpmedelsområdet. Uppdraget ska 

genomföras i dialog med Sveriges 

Kommuner och Landsting.



Forts.

20xx-xx-xx

•Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att 

kartlägga och sprida goda exempel på 

överenskommelser mellan 

sjukvårdshuvudmän och skolhuvudmän 

avseende hjälpmedel för barn med 

funktionsnedsättning. Vid behov kan 

Socialstyrelsen ta fram förslag på hur en 

överenskommelse kan utformas. 



Meddelandeblad om 

Välfärdsteknik

2019-09-10

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-

dokument/artikelkatalog/meddelandeblad/2019-5-16.pdf

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/meddelandeblad/2019-5-16.pdf


Hjälpmedel i termbanken 

uppdaterad

2019-09-10

http://termbank.socialstyrelsen.se/



Förändringar i förskrivarstödet 

8



Fyra olika kursrum

Utan inloggning

• Bra att veta om hjälpmedel

• Förskrivning ur ett ledarperspektiv

Med inloggning, kunskapstest och intyg

• Förskrivning av hjälpmedel

• Förskrivning av förbrukningsartiklar



14 347 förskrivare

Har till den sista 

augusti 2019 

genomfört och fått 

kursintyg i någon av 

webbutbildningarna



Individuellt beslutsstöd

I syfte att främja jämlik vård kommer 

Socialstyrelsen i samverkan med 

prioriteringscentrum att ta fram ett stöd för 

implementering av det nationella 

individuella beslutstödet inom 

hjälpmedelsområdet. 

Det kommer att fördjupa och komplettera 

det befintliga förskrivarstödet men inte 

läggas obligatoriskt.



Koncept beslutstöd

Informationsdel

Målgrupper: beslutsfattare, politiker, alla 

professioner och intresseorganisationer

Utbildningsdel med fallbeskrivningar

Målgrupper: förskrivare och konsulenter

Verktyg

Målgrupper: förskrivare och konsulenter



Förstudie kring rehabilitering

i kommunal hälso- och sjukvård

Hur kan Socialstyrelsen ge stöd för kunskapsbaserad 

rehabilitering?

Insatsen hjälpmedel är mycket vanligt förekommande. 

Ofta akuta insatser vilket är viktigt, men..

Hjälpmedel ska inte ersätta rehabilitering. Tid för 

träning och uppföljning tas upp som en svårighet.

Hur kan Socialstyrelsen ge stöd för kunskapsbaserad 

rehabilitering?



Nordisk samverkan

Samverkan 

fortsätter och ett

nytt symposium 

planeras på

Island 2021



Mer information finns på:

www.socialstyrelsen.se


