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Socialstyrelsens föreskrifter
om ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2017:52) om
statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation;
beslutade den 22 oktober 2020.
Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 10 § förordningen (2014:298)
om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation att
1–3 §§ och bilagan till Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS
2017:52) om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation
ska ha följande lydelse.
1 § Dessa föreskrifter innehåller kompletterande bestämmelser till
förordningen (2014:298) om statsbidrag till utrustning för elektronisk
kommunikation.
Vad som sägs i föreskrifterna om regioner gäller också kommuner
som inte ingår i någon region.
2§
1.
2.

Statsbidraget ska fördelas med utgångspunkt från
respektive regions genomsnittliga förbrukning av statsbidraget
under de tre kalenderår som närmast föregår bidragsåret, och
antalet personer som är bosatta i varje region.

3 § Regionens redovisning till Socialstyrelsen om hur mycket av
statsbidraget som har förbrukats året före redovisningsåret och hur
statsbidraget har använts ska göras på en särskild blankett (bilagan).
Denna författning träder i kraft den dag den kommit ut från trycket.
Socialstyrelsen
OLIVIA WIGZELL

Jonas Widell
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REDOVISNING

Statsbidrag till
utrustning för elektronisk kommunikation
Sänds in till
Socialstyrelsen
106 30 STOCKHOLM

Statsbidrag avseende år

Kontaktuppgifter
Region/motsvarande

Utdelningsadress

Postnummer

Kontaktperson

Telefon (inkl. riktnummer)

Postort

Avdelning/Enhet

E-postadress

Summering av redovisningsåret
Utbetalat statsbidrag, kr

Förbrukat statsbidrag, kr

Yrkesgrupper som förskriver utrustning
Arbetsterapeut
Audionom
Audiolog
Fysioterapeut
Hörselpedagog
Hörseltekniker
Hörselvårdskonsulent
Ingenjör
Logoped
Sjuksköterska
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Synpedagog
Specialpedagog
Annan yrkesgrupp
Ange vilka de andra yrkesgrupperna är

1 (6)

2

Av regionen tillskjutna medel, kr

Ja

Nej
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Dövhet
Personer med dövhet

Antal
kvinnor

Antal
män

Personer som har fått utrustning
därav under 18 år
därav mellan 18 och 29 år
därav mellan 30 och 64 år
därav 65 år och över

Antal
För regionen nya hjälpmedelsanvändare

Antal
Personer som bedömts ha behov av utrustning, men där behoven inte har tillgodosetts
Ange de tre vanligaste orsakerna till att behoven inte har tillgodosetts

Närstående till personer med
dövhet

Antal
kvinnor

Antal
män

Närstående som har fått utrustning

Antal
Närstående som bedömts ha behov av utrustning, men där behoven inte har tillgodosetts
Ange de tre vanligaste orsakerna till att behoven inte har tillgodosetts

Utrustning1 som har lämnats ut

Antal
kvinnor

Antal
män

Bildtelefoner
Texttelefoner
Totalkonversationsenheter
Annan utrustning
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Ange vilka de andra utrustningarna är

1

Med utrustning avses även mjukvara eller kombination av hårdvara och mjukvara, som produkt eller tjänst.
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3
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Grav hörselskada
Personer med grav hörselskada

Antal
kvinnor

Antal
män

Personer som har fått utrustning
därav under 18 år
därav mellan 18 och 29 år
därav mellan 30 och 64 år
därav 65 år och över

Antal
För regionen nya hjälpmedelsanvändare

Antal
Personer som bedömts ha behov av utrustning, men där behoven inte har tillgodosetts
Ange de tre vanligaste orsakerna till att behoven inte har tillgodosetts

Närstående till personer med
grav hörselskada

Antal
kvinnor

Antal
män

Närstående som har fått utrustning

Antal
Närstående som bedömts ha behov av utrustning, men där behoven inte har tillgodosetts
Ange de tre vanligaste orsakerna till att behoven inte har tillgodosetts

Utrustning1 som har lämnats ut

Antal
kvinnor

Antal
män

Bildtelefoner
Texttelefoner
Totalkonversationsenheter
Annan utrustning
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Ange vilka de andra utrustningarna är

1

Med utrustning avses även mjukvara eller kombination av hårdvara och mjukvara, som produkt eller tjänst.

3 (6)
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Dövblindhet
Personer med dövblindhet

Antal
kvinnor

Antal
män

Personer som har fått utrustning
därav under 18 år
därav mellan 18 och 29 år
därav mellan 30 och 64 år
därav 65 år och över

Antal
För regionen nya hjälpmedelsanvändare

Antal
Personer som bedömts ha behov av utrustning, men där behoven inte har tillgodosetts
Ange de tre vanligaste orsakerna till att behoven inte har tillgodosetts

Närstående till personer med
dövblindhet

Antal
kvinnor

Antal
män

Närstående som har fått utrustning

Antal
Närstående som bedömts ha behov av utrustning, men där behoven inte har tillgodosetts
Ange de tre vanligaste orsakerna till att behoven inte har tillgodosetts

Utrustning1 som har lämnats ut

Antal
kvinnor

Antal
män

Bildtelefoner
Texttelefoner
Totalkonversationsenheter
Annan utrustning
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Ange vilka de andra utrustningarna är

1

Med utrustning avses även mjukvara eller kombination av hårdvara och mjukvara, som produkt eller tjänst.
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Talskada eller språkstörning
Personer med talskada
eller språkstörning

Antal
kvinnor

Antal
män

Personer som har fått utrustning
därav under 18 år
därav mellan 18 och 29 år
därav mellan 30 och 64 år
därav 65 år och över

Antal
För regionen nya hjälpmedelsanvändare

Antal
Personer som bedömts ha behov av utrustning, men där behoven inte har tillgodosetts
Ange de tre vanligaste orsakerna till att behoven inte har tillgodosetts

Närstående till personer med
talskada eller språkstörning

Antal
kvinnor

Antal
män

Närstående som har fått utrustning

Antal
Närstående som bedömts ha behov av utrustning, men där behoven inte har tillgodosetts
Ange de tre vanligaste orsakerna till att behoven inte har tillgodosetts

Utrustning1 som har lämnats ut

Antal
kvinnor

Antal
män

Bildtelefoner
Texttelefoner
Totalkonversationsenheter
Annan utrustning

HSLF-FS 2020:55 - Bilaga (2020-11)

Ange vilka de andra utrustningarna är

1

Med utrustning avses även mjukvara eller kombination av hårdvara och mjukvara, som produkt eller tjänst.
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Övriga uppgifter
Antal
tillfällen
Anpassning och iordningställande av utlämnad utrustning
Utbildning för den som har fått utrustning
Stöd och utbildning till den som själv har införskaffat utrustning
Nödvändig service och reparation av utrustning
Nödvändigt byte av utrustning

Antal
Hjälpmedelsanvändare och deras närstående som har fått vänta längre tid än tre månader på utrustning2
Ange de tre vanligaste orsakerna till att hjälpmedelsanvändare och deras närstående har fått vänta längre tid än tre månader

Uppgiftslämnare, om annan än kontaktpersonen
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Telefon (inkl. riktnummer)

2

Avdelning/Enhet

E-postadress

Väntetiden beräknas från det datum hjälpmedelsanvändaren och dennes närstående får en remiss, till det datum utrustningen lämnas ut.
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HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via
Socialstyrelsens publikationsservice
webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer
e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se
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Åtta45 tryckeri AB, Stockholm, 2020

