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Uppdrag om förutsättningar för nationella riktlinjer på området
rehabilitering, habilitering och hjälpmedel

Regeringens beslut

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att analysera förutsättningarna för

att ta fram nationella riktlinjer på området rehabilitering, habilitering och

hjälpmedel eller avgränsade delar av området. Myndigheten ska i analysen

även redovisa för- och nackdelar med att avgränsa ovan nämnda område för

nationella riktlinjer.

Socialstyrelsen ska senast den 12 februari 2023 lämna en redovisning av

uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet).

Socialstyrelsen ska när uppdraget genomförs föra dialog med Sveriges

arbetsterapeuter, Fysioterapeuterna och andra relevanta aktörer.

För uppdraget får Socialstyrelsen under 2022 använda högst 700 000 kronor

som ska redovisas mot det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och

social omsorg för budgetåret 2022 uppförda anslaget 4.2 Vissa statsbidrag

inom funktionshindersområdet, anslagsposten 8 Övrig verksamhet.

Redovisningen ska hänvisa till diarienumret för detta beslut.

Ärendet

Nationella riktlinjer är ett stöd för dem som fattar beslut om hur resurserna

ska fördelas inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Målet med rikt-

linjerna är att bidra till att patienter och klienter får en god vård och omsorg

genom att resurser och åtgärder fördelas till dem som har störst behov.
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Nationella riktlinjer tas fram utifrån aktuell forskning och beprövad

erfarenhet.

Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag tagit fram nationell statistik över

hjälpmedelsområdet. Syftet med uppdraget var att myndigheten långsiktigt

ska följa upp utvecklingen på området. Socialstyrelsen redovisade uppdraget

i december 2022, och i redovisningen av uppdraget lämnades den första

sammanställningen av statistiken. Sammanställningen visar att det finns

skillnader över landet både vad gäller utbud av hjälpmedel och skillnader vad

gäller avgifter. Skillnaderna varierar beroende på typ av hjälpmedel, och

hjälpmedelmottagarens ålder.

Sjukvårdshuvudmännen är enligt 8 kap. 7 § och 12 kap. 5 f$hälso- och

sjukvårdslagen (2017 :30) skyldiga att erbjuda habilitering och rehabilitering

och hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning, för de som har rätt

till hälso- och sjukvård inom regionen eller kommunen. Sjukvårdshuvud-

männen har stora friheter att utforma hjälpmedelsverksamheterna på det sätt

som de finner lämpligt. Med anledning av de skillnader som noterats mellan

hjälpmedelsverksamheter i olika kommuner och regioner finns anledning att

undersöka möjligheten att ge sjukvärdshuvudmännen stöd genom nationella

riktlinjer, för planering och organisering av verksamheter om hjälpmedel.

Även riksdagen anser att de skillnader som finns mellan regioner och

kommuner vad gäller både kvalitet och tillgång till rehabilitering, habilitering

och hjälpmedel är ett stort problem. Riksdagen har därför gett regeringen till
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känna att den bör vidta de lagstiftningsmässiga och andra åtgärder som

behövs för att det ska utarbetas nationella riktlinjer på bl.a. hjälpmedels-

området (bet. 2021/22:SoU12 punkt 10, rskr. 2021/22:188).
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