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Granskning av hjälpmedelsverksamheten 

Region Värmlands revisorer ansvarar för att genomföra årlig granskning av regionens samtliga 

verksamheter. Utifrån detta uppdrag och ansvar har revisorerna utarbetat dokumentet ”Gransk-

ningsstrategi” i vilket de beskrivit de områden som revisorerna främst ska fokusera på under in-

nevarande mandatperiod. Baserad på granskningsstrategin gör revisorerna en årlig riskbedöm-

ning och revisionsplan. I ”Revisionsplan 2022” har revisorerna aktualiserat en granskning av 

hjälpmedelsverksamheten. 

Den nu aktuella uppföljande granskningen har genomförts av Helseplan på uppdrag av region-

ens förtroendevalda revisorer. Det övergripande syftet med granskningen var att ge revisorerna 

underlag för att bedöma om Hälso- och sjukvårdsnämnden och Hjälpmedelsnämnden bidrar till 

fullmäktiges mål om en jämlik förskrivning av hjälpmedel över hela länet. Granskningen skulle 

också innehålla en bedömning av om Hjälpmedelsnämnden säkerställer att styrningen och den 

interna kontrollen är tillräcklig vad gäller inköp, lagerhållning och service av hjälpmedel. Gransk-

ningen skulle även innehålla en uppföljning av de tidigare granskningarna av hjälpmedelsverk-

samheten från 2016 och 2018. 

I rapporten redovisar konsulterna bland annat följande sammanfattande iakttagelser: 

” Den samlade bedömningen är att Hälso- och sjukvårdsnämnden och Hjälpmedelsnämn-

den inte fullt ut bidrar till Regionfullmäktiges mål om en jämlik förskrivning av hjälpmedel 

över hela länet. Hjälpmedelsservice ska i form av kompetenscentrum tillhandahålla utbildning 

till samtliga förskrivare i syfte att uppnå en jämlik förskrivning i länet. Inom ramen för gransk-

ningen har det inte framkommit att det finns särskilda delar av utbildningen som belyser jämlik 

förskrivning samt att det saknas rutiner för kontinuerlig uppföljning och analys kring jämlik för-

skrivning. 

Den samlade bedömningen är att Hjälpmedelsnämnden till viss del säkerställer att styr-

ningen och den interna kontrollen är tillräcklig vad gäller inköp, lagerhållning och service 

av hjälpmedel. Däremot delas ansvaret med dels regionala, dels kommunala verksamheter vil-

ket gör att Hjälpmedelsnämnden inte har ansvar eller kontroll över delar av inköps-, lagerhåll-

nings- eller serviceprocessen. Helseplan bedömer sammanfattningsvis att Hälso- och sjuk-

vårdsnämndens och Hjälpmedelsnämndens verksamheter inte är helt ändamålsenliga avse-

ende uppdrag inom hjälpmedelsverksamheten.   
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Slutligen görs bedömningen att de rekommendationer som tidigare granskningar från 2016 

och 2018 har visat till viss del har beaktats. Även om styrning och uppföljning har förtydligats 

så kvarstår åtgärder att vidta för att uppfylla rekommendationerna.”  

 

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderas Hjälpmedelsnämnden tillse att: 

• en rutin införs för att inhämta information avseende leverans, reparation och service 
samt återlämning av hjälpmedel från kommunerna i syfte att kunna stötta och vid behov 
kunna besluta och vidta åtgärder. 
 

• upprätta rutiner för uppföljning och analys avseende jämlik förskrivning i länet och att vid 
behov vidta ändamålsenliga åtgärder. 
 

• säkerställa att jämlikhetsaspekter inkluderas i utbildningen för förskrivare eftersom det är 
Hjälpmedelsnämndens ansvar att erbjuda kompetensutveckling inom hjälpmedelsområ-
det.   

 

 
Revisorerna översänder härmed rapporten och emotser Hjälpmedelsnämndens svar med redo-
görelse för vilka åtgärder nämnden avser att vidta, senast den 12 januari 2023. 

 

 

 

Ingela Wretling  Kristina Bengtsson Nilsson 

ordförande vice ordförande 


