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Regeringsuppdrag S2014/8959/FST

• Deluppdrag 2, Socialstyrelsen ska genomföra en förstudie som grund för 

ett stöd vid förskrivning av hjälpmedel riktat till förskrivare och andra 

relevanta yrkesgrupper.

• Deluppdrag 3, Socialstyrelsen ska planera för och ta fram ett stöd vid 

förskrivning av hjälpmedel riktat till förskrivare och andra relevanta 

yrkesgrupper.
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•Förskrivare

•Vård- och omsorgspersonal

•Chefer till ovanstående

Primära målgrupper

•MAS och MAR

•Hjälpmedelskonsulenter 

•Lärosäten 

•Tjänstemän och beslutsfattare

Sekundära målgrupper

•Patientorganisationer

•Yrkesorganisationer

•Myndigheter

Intressenter

Målgrupper



Dialog under hela processen
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I förstudien

• Fokusgrupper, 

förskrivare, 

användare, vård-

omsorg

• Referensgrupper

• Mar

• Lärosäten

• Workshops med 

förskrivare för 

framtagning av 

situationer och 

exempel på 

förskrivning.  

• Vid fotografering 

och filmning

• Synpunkter från 

sakkunniga

Vid produktionen



Förskrivarstöd 
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https://utbildning.socialstyrelsen.se/course/view.php?id=225
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Tre ingångar till förskrivarstödet

• Kunskapsguiden

• Socialstyrelsens webbplats

• Socialstyrelsens Utbildningsportal 



Upplägg diskussionsmaterialet

• Före

• Under 

• Efter



Under diskussionen - fyra ämnesområden 
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• Jämlikhet och jämställdhet

• Delaktighet och samverkan

• Värdekonflikter

• Förskrivningsprocessen



Målsättning

att samtliga kommunala förskrivare genomgår webbutbildning och 

efterföljande gruppdiskussion

att nyanställda kommunala förskrivare genomgår webbutbildning för 

behörighet att förskriva hjälpmedel

Förskrivarstödet – Skånes kommuner



Förskrivarutbildning sedan 2007

Erbjudande till kommunerna

Metodstöd

Nätverk för processledare

Information/statistik

Förskrivarstödet i Skånes kommuner



Olika förutsättningar

Mycket ska göras – vad prioriteras?

Webbutbildning

Gruppdiskussioner

På kommunnivå



Fortsatt uppföljning – nätverksträffar

Omvårdnadspersonal

Vad händer framåt



Vad har hänt sen publicering?

Statistik från utbildningsportalen

Till och med den sista april 2019 hade det skett ca 3600 nedladdningar av 

skriften, ”Förskrivning av hjälpmedel” och ca 900 exemplar av den tryckta 

skriften beställts.

• 16 674 personer loggat in i webbutbildningen, Förskrivning av 

hjälpmedel.  

• Av dessa hade 5 713 personer genomfört minst en modul 

• 10 279 personer har genomfört alla delar i förskrivarutbildningen samt 

skrivit ett kunskapstest och fått ett kursbevis.



Vad har hänt sen publicering?

Statistik från utbildningsportalen

Till och med den sistaapril 2019. När man tittar på 

spridningen över landet på alla som loggat in i 

webbutbildningen är den god.

• Förskrivare från alla landsting/regioner finns 

representerade 

• Förskrivare från hela 268 kommuner, vilket är 

ca 92 procent av landets kommuner har 

förskrivare som har påbörjat utbildningen.

• Ca 5500 förskrivare är från kommunerna

• Ca 400 chefer har gått chefsmodulen



Vad har hänt sen publicering?

Statistik från utbildningsportalen

Förskrivargrupper

• Arbetsterapeuter 4 706

• Fysioterapeuter/sjukgymnaster 4 221

• Sjuksköterskor 3 448

• Logoped 715

• Audionom 544

• Läkare 361

• Ortopedingenjör 200

• Synpedagog 118



Introduktionen – ändras till:

Bra att veta om hjälpmedel

Endast  464 personer 

som är t.ex. 

boendestödjare, 

omvårdnadspersonal 

och undersköterskor har 

gått. 

Den läggs inom kort som 

en egen kurs utan 

inloggning och byter 

namn.

SPRID ATT DEN FINNS!



Förskrivning av förbrukningsartiklar

Ny utbildning för de som 

förskriver mest 

förbrukningsartiklar. 

Innehåller bara två moduler, en 

teoridel och ett exempel på 

förskrivning av 

inkontinenshjälpmedel.

Bra alternativ för till exempel 

vissa sjuksköterskor, 

diabetessjuksköterskor, 

barnmorskor och dietister.



Vad har hänt sen publicering?

Statistik från utbildningsportalen

Förskrivning av förbrukningsartiklar lanserades i januari 2018. Statistik 

t.o.m. sista april 2019

• 5 432 personer loggat in i webbutbildningen, Förskrivning av hjälpmedel.  

• 2 967  personer har genomfört alla delarna förskrivarutbildningen samt 

skrivit ett kunskapstest och fått ett kursbevis.

• Övervägande delen sjuksköterskor, men också läkare, barnmorskor, 

dietister



13 246 förskrivare

Har till den sista april 

2019 fått kursbevis i 

någon av 

webbutbildningarna.



Kontaktuppgifter

jeanette.adolfsson@socialstyrelsen.se

Utredare på Enheten för vägledning hälso- och sjukvård, 

Socialstyrelsen

mats.renard@kfsk.se

Regional samordnare, hälsa och social välfärd, Kommunförbundet 

Skåne

mailto:jeanette.adolfsson@socialstyrelsen.se
mailto:Mats.renard@kfsk.se


Besök oss gärna – monter B04:12

Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg 



Mer information finns på:

www.socialstyrelsen.se


