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  Om 
   rapporten

Denna rapport baseras på e   forskningsprojekt där 
sy  et var a   utvärdera e   specifi kt hjälpmedel. 
Parallellt med övergripande sy  e var e   andra sy  e 
a   följa förskrivningsprocessen kring nya ”okända” 
hjälpmedel, som förskrivs på särskild ansökan (utan-
för ordinarie sor  ment). Denna rapport sy  ar primärt 
 ll a   beskriva erfarenheterna kring förskrivningspro-

cessen från forskningsprojektet (det andra sy  et). 

Hela rapporten fi nns på: 
www.fou.sormland.se/materialpublicerat/rapporter/
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Bakgrund och syfte
Det fi nns idag e   krav a   erbjuda evidens-
baserade behandlingar och insatser  ll 
alla individer som har behov av hälso-och 
sjukvårdsinsatser, inkluderat hjälpmedel. Det 
saknas dock e   samordnat arbete kring okän-
da hjälpmedel i Sörmland. Problema  ken som 
uppstår är a   det o  ast saknas evidens eller 
”bevis” för dessa okända hjälpmedels eff ekt, 
därav benämningen ”okända hjälpmedel”.  

Sy  e
Denna rapport baseras på e   forsknings-
projekt där det övergripande sy  et var a   ut-
värdera e   specifi kt hjälpmedel: Elektrodress 
Mollii, e   forskningsprojekt som startade 2017. 
Parallellt med övergripande sy  e var e   andra 
sy  e a   följa förskrivningsprocessen kring nya 
”okända” hjälpmedel, som förskrivs på särskild 
ansökan (utanför ordinarie sor  ment). Denna
rapport sy  ar primärt  ll a   beskriva erfaren-
heterna kring förskrivningsprocessen från forsk-
ningsprojektet, inte från det övergripande sy  et. 

BIlde från Mollii-projektet

Metod och resultat

Metod
Rappor  örfa  aren har deltagit vid re-
gelbundna möten med en styrgrupp, se 
bild nedan. Insamlade data, enkäter och 
minnesanteckningar från alla möten 
mellan september 2017 och december 
2019 ligger som grund för en deskrip  v 
sammanläggning av det gemensamma 
arbetet. 

För att förstå förskrivningsprocessen och identifiera viktiga lärdomar i 
arbetet med okända hjälpmedel baseras denna rapport på ett forskning-
sprojekt som har genomförts i Sörmland och Västmanlands habiliter-
ingsverksamheter i regionen mellan 2017–2020.

Resultat
Det fi nns idag brister i det samordnade 
arbetet med a   inhämta kunskap/
evidens för okända hjälpmedel och 
nya behandlingsmetoder i Sörmland. I 
de berörda verksamheterna, som ans-
varar för a   förskriva okända hjälpme-
del, fi nns idag inte riktlinjer, kriterier 
eller ru  ner för a   e  ersöka kunskap 
eller evidens. 

Det fi nns inte heller  llräckliga krav 
på evidens i aktuella ansöknings-
formulär från Hjälpmedelscentralen. 

Dessa formulär rekommenderas innehålla 
krav på evidens och uppföljningar som säk-
erställer ny  a och eff ekt u  från sa  a indiv-
iduella behov och mål.  
Rapporten ly  er a   det fi nns en skillnad 
mellan kompensatoriska hjälpmedel och 
behandlande hjälpmedel, en vik  g aspekt 
då problema  ken anses vara kopplad  ll 
behandlande hjälpmedel. 

Arbetet med behandlande hjälpmedel 
kräver en tydlig struktur hos varje enskild 
verksamhet och e   förändrat arbetssä  .  
En vik  g aspekt är även arbetet med okän-
da hjälpmedel och förskrivingsansvaret. 
Förskrivare måste, utöver tydliga ru  ner, 
ha stöd från ledning och närmaste chefer 
för a   arbetet ska kunna prioriteras i verk-
samheten. 

U  från forskningsprojektet har en fören-
klad modell iden  fi erats ”Å  anmodellen”. 
Denna modell rekommenderas a   utgå 
ifrån, i det fortsa  a evidensbaserade arbe-
tet med okända hjälpmedel.
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