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Om
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Den här projektrapporten beskriver e projekt som
handlade om införandet av nya oprövade hjälpmedel.
Sy et var a a undersöka nuläget och a ta fram
en evidensbaserad process för sor mentsinförande av
nya obeprövade hjälpmedel.
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www.fou.sormland.se/materialpublicerat/rapporter/
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Projektrapprt Ordnat
införande av nya obeprövade hjälpmedel
– ett förslag till ny arbetsprocess

Karl Schultz

Målsättning och resultat
Målsä ningen var a ta fram en metod för a evidensbasera urvalet av nya och
obeprövade hjälpmedel. Resultatet dokumenterades dels genom en visuell processkarta och genom en textuell processbeskrivning, dels genom denna rapport
som utgör en ram ll övrig dokumenta on.
Resultat
Resultatet från projektet utgörs av eƩ
förslag Ɵll ny process för hanteringen av
nya obeprövade hjälpmedel.

Förslag Ɵll process

Bakgrund och syfte
I december 2020 ll och med september
2021 genomfördes projektet Ordnat införande av ny obeprövade hjälpmedel.
Bakgrunden var den ökande mängden av
nya komplexa hjälpmedel vars påstådda
eﬀekter o a är undermåligt belagda ur
e evidensperspek v. I projektdirek vet
e erfrågas därför en ny evidensbaserad
process för sor mentsinförande av nya
obeprövade hjälpmedel.
Arbetsgrupp
En arbetsgrupp med representanter från de
aktörer som är akƟva i hjälpmedelsprocessen
i Sörmland genomförde uppdraget. Under sju
digitala workshops samlades data in genom
gruppintervjuer och gruppdiskussioner.

Rapporten
Projektrapport 2021:5 Ordnat införande av nya
obeprövade hjälpmedel beskriver projektet.

Det vikƟgaste förslaget i processen är
aƩ inräƩa en ny stödfunkƟon för Evidensbaserad prakƟk (EBP). SyŌet är aƩ
vid behov, genom hela processen, stöƩa
med kunskap kring evidensfrågor och
EBP i samband med införande av nya
obeprövade hjälpmedel.
Processen ska ses som eƩ övergripande
förslag Ɵll ny arbetsprocess. Om den ska
förverkligas krävs eƩ samordnat arbete,
förslagsvis i projekƞorm, där varje aktör
och verksamhet i processen ser över
sina arbetsruƟner.

Metod
Projektmetoden utgjordes av sju digitala
treƟmmars workshops samt eƩ processframtagande enligt roll- och ansvarsfördelningsmodellen HUKI/RACE. Processen visualiserades i MicrosoŌ Visio.
De första tre Ɵllfällena ägnades åt aƩ
försöka förstå befintliga process för förskrivning och införande av nya hjälpmedel, uƟfrån samtliga roller och aktörer.
DäreŌer gick arbetet gradvis över från
nuläge Ɵll börläge och aƩ arbeta fram
en önskvärd och förbäƩrad process för
ordnat införande av nya obeprövade
hjälpmedel.

ÅTGÄRDSFÖRSLAG
I bilaga A, Processkarta, beskrivs den
föreslagna processen i detalj. Den
komple eras med bilaga B, Processbeskrivning. Många av de ak viteter
som beskrivs finns redan på plats
idag eller kan med rela vt enkla
medel införas som en del av införandeprocessen.
1.

Arbetsru n för grundläggande
kunskapsinhämtning

2.

Införande av ny stödfunk on för
evidens och EBP

3.

Översyn av riskbedömning

4.

Formulär för återkoppling från
utvärdering

5.

Skri liga kriterier för förslag vid
införande i ordinarie sor ment

6.

Riktlinjer för sor mentsinförande

Figur 1: Socialstyrelsens visualisering av Evidensbaserad prakƟk (Socialstyrelsen, 2019)

