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Uppdrag om statistik på hjälpmedelsområdet

Regeringens beslut

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.
För uppdragets genomförande får Socialstyrelsen använda högst
1 500 000 kronor under 2019. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9
Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:2 Vissa statsbidrag inom
funktionshindersområdet, anslagsposten 8 Övrig verksamhet.
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast
den 1 februari 2021. Socialstyrelsen ska inkomma med en delredovisning
senast den 3 februari 2020.
Redovisningen ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.
Bakgrund

Tillgången till nationell statistik på hjälpmedelsområdet är låg och
möjligheten att på nationell nivå följa utvecklingen inom hjälpmedelsområdet är begränsad.
I Hjälpmedelutredningens betänkande På lika villkor! -Delaktighet, jämlikhet
och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen (SOU 2017:43) framkommer att
det finns skillnader över landet i vilka hjälpmedel som förskrivs, antalet
hjälpmedel som förskrivs samt avgifter vid hjälpmedelsförskrivning.
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Genom s.k. öppna jämförelser eller motsvarande kan kvaliteten inom
verksamheter jämföras med motsvarande verksamheter. Jämförelserna ger
sjukvårdshuvudmännen en möjlighet att analysera sin verksamhet och lära av
varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. Öppna
jämförelser publiceras idag inom bl.a. hälso- och sjukvård och skola.
Närmare om uppdraget

Statistiken bör visa regionala skillnader mellan hjälpmedelsverksamheterna,
men även skillnader i kostnader för den enskilde i samband med att ett hjälpmedel tillhandahålls samt skillnader mellan flickor, pojkar och kvinnor och
män avseende hjälpmedelsförskrivning.
Statistiken bör vara uppdelad på åldersgrupper och typer av hjälpmedel, så
långt Socialstyrelsen bedömer att det är rimligt. Statistiken ska därutöver vara
uppdelad på kön.
Socialstyrelsen ska i uppdragets genomförande beakta uppgiftsbördan för
verksamheterna inom hjälpmedelsområdet och utforma datainsamlingens
omfattning och frekvens efter det.
För uppdragets genomförande under 2020 beräknas kostnaderna till
2 000 000 kronor.
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