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Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

• Bildades 2011

• Har i dag ungefär 40 medarbetare

• Följer upp och analyserar hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen ur ett 
patient-, brukar- och medborgarperspektiv 

• Egeninitierade uppdrag och regeringsuppdrag

• Tar fram kunskapsunderlag och rekommendationer till beslutsfattare rörande 
vårdens och omsorgens funktionssätt och styrning

• En oberoende och renodlad analysmyndighet d.v.s. fristående i förhållande till 
politikens och lagstiftningens implementering och uttolkning



Bakgrund i Hjälpmedelsutredningen

På lika villkor! Delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen, 

SOU 2017:43

• Förslaget innebär ett uppdrag till Vårdanalys att kartlägga förskrivning av icke 
medicintekniska produkter ur ett patient-, brukar- och samhällsperspektiv. 

– Hur vanligt är det i dag att icke medicintekniska produkter förskrivs som 
hjälpmedel?

– Orsakerna till variationerna?

– Hur upplevs hjälpmedlen av användare?

– Vilken är nyttan av dessa produkter?

– Ekonomiska effekter för huvudmännen?

– Omfattningen av de risker som finns med att förskriva icke medicintekniska 
produkter som hjälpmedel? 

– I vilken utsträckning hindras förskrivare från att förskriva en konsumentprodukt 
på grund av regelverk?



Ett av flera uppdrag om hjälpmedel

• Regeringen lämnade under våren ut ett antal uppdrag med tydliga 
beröringspunkter:

– Detta uppdrag, förskrivning av icke medicintekniska produkter som hjälpmedel 
(redovisas 14 maj 2020)

– Vårdanalys uppdrag om välfärdsteknik (redovisas 31 mars 2020)

– Myndigheten för delaktighets uppdrag om förskrivning av hjälpmedel för en 
aktiv fritid (redovisas 31 mars 2020)

– Socialstyrelsens uppdrag om statistik över hjälpmedelsförskrivning (redovisas 1 
feb 2021, delredovisning 3 feb 2020)



Uppdraget om förskrivning av icke medicintekniska produkter
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• Regeringsuppdraget:

– Kartlägga förskrivning av icke medicintekniska produkter (konsumentprodukter) 
för rehabilitering och habilitering ur ett patient-, brukar- och samhällsperspektiv

– Redovisas i maj 2020

• Vårdanalys rapport ska:

– bidra med kunskap om möjligheter och problem med konsumentprodukter som 
hjälpmedel, ur brukarnas och förskrivarnas perspektiv

– kartlägga hur förskrivningen och användningen varierar över landet

– belysa de ekonomiska effekterna för huvudmännen och riskerna för brukarna



Övergripande frågeställningar

Analys

Förekomst:

1. Hur vanligt är det att konsumentprodukter förskrivs som hjälpmedel? 

2. Föreligger regionala skillnader/hur omfattande är de regionala skillnaderna? 

3. Vilka är orsakerna till de regionala skillnaderna? 

4. Vilka är de ekonomiska effekterna av förskrivningen för sjukvårdshuvudmännen? 

5. Hur ger förskrivare råd om inköp och användning av produkter patienten köper 
själv?
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Patient- och brukarperspektiv

Förskrivarnas perspektiv



Vi kommer att fråga er

• En webbenkät kommer att skickas ut till verksamhetschefer för 
hjälpmedelscentralerna under oktober

– Statistik om förskrivning av konsumentprodukter

– Ekonomiska konsekvenser

– Regionala och lokala policyer

– Hinder för förskrivning av konsumentprodukter

• Vi behöver pilottesta enkäten – kontakta oss gärna!
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