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Inledning 

 

Neurorapporten 2017 belyser hjälpmedel ur ett användarperspektiv. En bred medlemsenkät visar 

hur medlemmarna runt om i landet upplever sin hjälpmedelssituation. Ansvaret för 

hjälpmedelsförsörjningen delas mellan kommuner och landsting respektive regioner. 

Hjälpmedelssituationen upplevs olika i olika delar av landet. Som komplement till Neurorapporten 

2017 och stöd för det lokala arbetet presenteras enkätresultaten även länsvis. 

 

 

Neurorapporten 2017   läs rapporten (gäller digital version) 

 

I Neurorapporten 2017 om hjälpmedel beskrivs vad hjälpmedel är, hur de förskrivs och vad de kan 

betyda ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Den medlemsenkät om hjälpmedel från 2017 som 

ligger till grund för rapporten presenteras och det resonemang som leder till Neuroförbundets 

målsättning, redovisas. 

 

Rapporten visar att för nästan 90 % av svarande har hjälpmedlen stor eller avgörande betydelse 

för delaktigheten i samhällslivet. Samtidigt är en fjärdedel inte nöjda med sin hjälpmedelssituation. 

60 % uppger dessutom att de köpt hjälpmedel själva. Nästan 40 % saknar omedelbar service om 

deras hjälpmedel går sönder och över hälften kan inte låna hjälpmedel då det egna är ur funktion. 

Dessa och andra uppgifter leder tillsammans till Neuroförbundets målsättning som är att: 

Personliga hjälpmedel regleras i en rättighetslag och tillhandahålls genom en 

välfungerande hjälpmedelsförsörjning. 
 

 

På lika villkor!   läs rapporten (gäller digital version) 

Delaktighet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen, SOU 2017:43 

 

Efter att Neuroraporten publicerats i april 2017 har den offentliga hjälpmedelsutredningen 

presenterat sitt slutbetänkande. Utredningens uppdrag var att lägga förslag som ökar 

likvärdigheten över landet och leder till bättre delaktighet i samhällslivet.  

 

Personliga hjälpmedel 

Utredningen föreslår att hjälpmedelssortimentet ska breddas och moderniseras bland annat med 

hjälp av offentlig upphandling. Utredningen ser emellertid inga behov av att föreslå ändrat 

huvudmannaskap för hjälpmedel. En ny bestämmelse föreslås emellertid som innebär att 

kommunerna inom rehabiliteringen bör ha en medicinskt ansvarig arbetsterapeut eller 

fysioterapeut, MAR. MAR:s uppgift ska bland annat vara att bevaka helheten kring individen. 

 

Rättighetslag  

Utredningen förespråkar inte att hjälpmedel regleras i en rättighetslag. Den argumenterar istället 

för att huvudmannaskapet ska var kvar inom hälso- och sjukvården.  

 

Välfungerande hjälpmedelsförsörjning  

Utredningen föreslår att en definition av hjälpmedel införs i hälso- och sjukvårdslagen. Definitionen 

omfattar hjälpmedel för vardagliga aktiviteter, bland annat fritidssysselsättningar, vilket öppnar för 

att tillhandahålla vissa fritidshjälpmedel. Utredningen behandlar inte frågor kring service och 

underhåll eller möjlighet att låna hjälpmedel då det egna är ur funktion. 

 

Neuroförbundets bedömning är att utredningens förslag kan leda till förbättringar, men de leder inte 

ända fram! 
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Länsrapporter 
 
I länsrapporterna redovisas svaren på ett urval av de frågor som ingick i hjälpmedelsenkäten 
2017. Resultaten i varje län jämförs med resultaten för hela landet. Svar från dem som 
uppgett att de både behöver hjälpmedel och har neurologisk diagnos, redovisas länsvis.  
De utgör ungefär 2/3 av samtliga svarande.  
 
Län och regioner har väldigt olika många invånare. Neuroförbundet har medlemmar i alla län 
och regioner. I Norrbotten har förbundet flest medlemmar i förhållande till invånarantal och i 
Jämtland minst. Enkätsvaren fördelar sig relativt jämnt över landet i förhållande till 
invånarantal. Från Gotland kommer flest svar i förhållande till antal invånare och från 
Uppsala län minst. På liknande sätt fördelar sig svaren i förhållande till hur många 
medlemmar Neuroförbundet har. I Dalarna är svarsfrekvensen bäst och i Jönköpings län 
sämst. 
 
Stockholms län har flest invånare och därifrån kommer också flest enkätsvar. Täckningsgrad 
för medlemskap i Neuroförbundet och svarsfrekvens är emellertid inte högre än genomsnittet 
för hela landet. Västra Götaland är den region där Neuroförbundet har störst antal 
medlemmar. Svarsfrekvensen från medlemmarna är emellertid inte högre än genomsnittet 
för hela landet. Från Region Skåne kommer också många svar men varken antal 
medlemmar i förhållande till invånarantal eller svarsfrekvens är högre än genomsnittet för 
hela landet.  
 
Sammantaget leder analysen av svarens geografiska fördelning till att svaren inte är mera 
representativa för befolkningen i län och regionen där antalet svar är stort än där antalet är 
litet. Neuroförbundet väljer därför att återge svaren från samtliga län och regioner i länsvisa 
rapporter. 
 
 

Hjälpmedelssituationen i länen 
 
För varje län presenteras något eller några karakteristiska citat hämtade från enkätens 
frisvar. Några jämförelser mellan resultatet i länet och i hela landet lyfts också fram. 
Positiva/+, negativa/- och uppgifter som kan vara både positiva och negativa/○, finns med. 
Någon fördjupad analys av respektive län eller jämförelser mellan länen har emellertid inte 
gjorts. 
 
De län som har många svar påverkar genomsnittet för hela landet mera än de som har få 
svar. Vissa län utmärker sig positivt, andra negativt och många överensstämmer relativt väl 
med hela landet. Från några av de mista länen som Gotland och Dalarna finns relativ 
positiva resultat. Svaren från de största länen; Västra Götaland, Stockholm och Skåne, 
motsvarar i huvudsak genomsnittet för hela landet. Svaren från Västra Götaland är emellertid 
genomgående något mera positiva än för hela landet. Svaren från Blekinge och framförallt 
Östergötland är de minst positiva i undersökningen. 
 

 

 
För mer information kontakta Karin Månsson, karin.mansson@neuroforbundet.se 
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Östergötland 

 

 
Antal svar: 101 
 

”Behöver för fritid och träning.” 
 

”Om man anser sig ha råd kan man ju skaffa själv.” 
 

 

 Mindre andelen än i hela landet är nöjd med sin hjälp-
medelssituation och har de hjälpmedel de behöver. 

 

 Mindre andel än i hela landet har själv påverkat val av 
hjälpmedel, fått individuell anpassning eller träning att 
använda sina hjälpmedel. 

o Större andel än i hela landet har själv köpt hjälpmedel. 
 

 Betydligt mindre andel än i hela landet har tillgång till 
omedelbar service och kan låna hjälpmedel om det  
egna är ur funktion. 
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Användning av hjälpmedel 
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Val av hjälpmedel 
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Hjälpmedlen ur funktion 
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