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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
Styrning och stöd  
 

BILAGA HSN 2022-0161 
 
 
  

 Hälsobligationer  
Funktionsrätt undrar också hur förvaltningen ser på arbetet med 
hälsoobligationer. Hur ser vägen ut framåt?  

  
 Svar från förvaltningen  

Piloten med hälsobligation innefattar både en finansieringsmodell och en 
preventiv insats, vars mål är att förhindra att personer utvecklar diabetes 
typ 2. Om färre personer får diabetes typ två så bidrar insatsen till förbätt-
rad hälsa samt minskat lidande och de resurser som hade lagts på att be-
handla dessa personer kan istället användas till andra insatser inom hälso- 
och sjukvårdssystemet. Insatsen pågår under cirka fem år och erbjuder 
personer i riskgrupp för diabetes digitala möten med en egen coach, 
hälsomätningar samt ett belopp att disponera på olika hälsotjänster. 925 
personer i Stockholms län har inkluderats i insatsen. Gällande utfärdandet 
av hälsoobligationen har Region Stockholm samarbetat med Skandia som 
är finansiär samt SEB som har tagit fram den finansiella modellen.  

 
I piloten är det flera delar som prövas parallellt, både att använda en häl-
soobligation för att finansiera förebyggande arbete, och den preventiva in-
satsen för att förebygga diabetes typ 2. Det som har skett hittills är att häl-
soobligationen har getts ut, insatsens deltagare har rekryterats och många 
av dessa har snart deltagit i insatsen i runt ett år. Deltagarna kommer un-
der de närmsta åren att fortsätta ta del av insatsen. Därefter kommer resul-
tatet av den preventiva insatsen att påverka återbetalning och ränta till 
Skandia. 

 
Här finns en kort statusuppdatering om hur det går med den preventiva 
insatsen:  
https://www.regionstockholm.se/verksamhet/halsa-och-vard/nyheter-
halsa-och-vard/2022/01/uppfoljning-halsoobligation/  
Här finns fördjupad information om den finansiella modellen:  
https://www.regionstockholm.se/nyheter-stockholms-lans-
landsting/2020/06/region-stockholm-ar-forst-med-en-halsoobligation-
med-avkastning-efter-resultat/ 

 
Konsekvensanalys gällande hjälpmedel  
Yvonne Björkman, DHR, efterfrågar en uppdatering kring den 
konsekvensanalys som skulle genomföras gällande hjälpmedel.  
 
Svar från förvaltningen 
Hälso- och sjukförvaltningens rapport behandlas av hälso- och 
sjukvårdsnämnden den 14 juni. Rapporten finns att hitta via följande länk: 
https://www.regionstockholm.se/globalassets/5.-politik/politiska-
organ/halso-och-sjukvardsnamnden/2022/2022-06-14/6-uppfoljning-av-
besparingar-inom-hjalpmedelsomradet.pdf  
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 Hjälpmedel och medicinskklassning  

Ingela Sjöqvist, SRF, påpekar att det i dagsläget finns undantag för vissa 
hjälpmedel som inte behöver medicinskklassning. Det här undantaget går 
ut i maj nästa år och vi undrar vad som kommer hända med dessa 
hjälpmedel då?  

  
 Svar från förvaltningen  

Enligt regelverket för hjälpmedelsförskrivning ska alla förskrivningsbara 
hjälpmedel vara CE-märkta enligt MDR (medicinteknisk EU-förordning), 
men en ny bedömning kommer att göras i samråd med KommSyn om 
undantag från regelverket är fortsatt nödvändiga 

 
 
Pia-Lena Krischel, SRF, lyfter att vissa vårdmottagningar enbart har 
incheckningsskärmar som alternativ när man som patient kommer till en 
mottagning. Det här stänger ute oss som inte ser. 
 
Svar från förvaltningen   
I förfrågningsunderlag för vårdcentralerna anges tex följande: 
 
9.5. Tillgänglighet/åtkomst  
9.5.1 Patientens behov Väntetider, öppettider, lokaler och utrustning samt 
information ska anpassas utifrån patientens behov för att garantera alla en 
god tillgänglighet till vården. Vårdgivaren ska göra verksamheten i alla 
avseenden tillgänglig för personer med olika funktionsnedsättningar, även 
kognitiva funktionsnedsättningar. 
 
9.5.2 Tillgängliga lokaler Byggnaden, utformningen av rummen, inredning 
och utrustning ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. 
Vårdgivaren ska tillse att lokaler som patienter har tillgång till har en 
tillgänglighet som motsvarar Beställarens checklista för lokaler – fysisk 
tillgänglighet. 
 
I övrigt finns inte någon exakt formulering gällande skärmar eller hur 
mottagandet ska ske exakt. Ovanstående kan dock då ev. tolkas som att det 
inte skulle vara ok att endast ha skärm. 
 
Samverkansrådet/SRF får gärna återkommer med vilka/vilken typ av 
verksamheter som enbart har skärmar så att förvaltningen kan undersöka 
frågan vidare.  

 
  

 


