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Reviderade riktlinjer för individuellt förskrivna 
hjälpmedel 

Förslag till beslut 

Förslag till vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av riktlinjen om hjälpmedel. 

Beskrivning av ärendet 
Föregående riktlinjer för individuellt förskrivna hjälpmedel har uppdaterats för att 
motsvara nya länsgemensamma förskrivningskriterier samt nytt regelverk kring 
medicintekniska produkter. Länsgemensamma förskrivningskriterier och vilka 
hjälpmedel som är förskrivningsbara är ett steg i riktning mot jämlik vård för våra 
patienter i länet. Ett utökat samarbete mellan Kommunrehab (vård- och 
omsorgsförvaltningen) och Joar Socia (socialförvaltningen) har medfört att vi nu 
kan erbjuda våra kommuninvånare möjlighet att införskaffa hjälpmedel som 
övergår i egenansvar. 

Innehållsmässigt har följande skett: 

Nytt förskrivningsbara hjälpmedel  
Tyngdvästar, ett hjälpmedel för patienter med stor motorisk eller psykisk oro, har 
tillkommit. Syftet med hjälpmedlet är att förbättra aktivitets- och 
koncentrationsförmåga hos dessa patienter. 

Förskrivningsbara hjälpmedel som övergår i egenansvar 
Följande hjälpmedel och tillbehör har tagits bort som förskrivningsbart hjälpmedel 
eftersom de inte kräver hälso- och sjukvårdspersonals kunnande och de övergår i 
egenansvar att hantera för  individen: 

 Stödkäppar 
 Rollatorkorgar och –brickor 

Ytterligare hjälpmedel har tagits bort för att de inte uppfyller kraven för 
medicintekniska produkter samt för att den tekniska utvecklingen med 
mobiltelefoner och dylikt medför att liknande funktioner finns tillgängliga på öppna 
marknaden: 
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Inledning 
Hjälpmedelsförskrivning är en hälso- och sjukvårdsåtgärd. Regioner och kommuner har som 
sjukvårdshuvudmän skyldighet, enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), att ansvara för habiliterings- 
och rehabiliteringsinsatser som omfattar individuellt förskrivna hjälpmedel. 

Omfattning   
Riktlinjen omfattar individuellt förskrivna hjälpmedel avseende rörelsehinder och kognition till 
personer från 21 års ålder, folkbokförda i Enköpings kommun. 

Syfte 
Syftet är att säkerställa ansvar för förskrivning av medicintekniska hjälpmedel för att främja 
patientsäkerheten samt tydliggöra Enköpings kommuns inriktning gällande hjälpmedel. 

Hjälpmedel 
Med individuellt förskrivna hjälpmedel avses hjälpmedel som kräver hälso- och sjukvårdens 
kompetens för bedömning och utprovning. Hjälpmedlen ska förbättra, vidmakthålla eller 
kompensera för nedsatt eller förlorad funktion och förmåga att klara det dagliga livet. De hjälpmedel 
som omfattas återfinns under rubriken Produktområden i denna riktlinje. 

Förskrivare 
Förskrivare av hjälpmedel för kommunens medborgare är legitimerade arbetsterapeuter och 
sjukgymnaster/fysioterapeuter som har genomgått Enköpings kommuns utbildning i 
förskrivningsrätt. Förskrivaren ska ha god kännedom om gällande lagar, föreskrifter och förordningar 
som är av betydelse i förskrivningsprocessen. De riktlinjer och rutiner som gäller för individuellt 
förskrivna hjälpmedel ska följas. Förskrivare ska genomgå de förskrivarutbildningar som är aktuella. 
Förskrivaren ska dokumentera insatserna i patientjournal samt se till att hjälpmedelsinnehav för 
person registreras i gällande datasystem. Förskrivningsrätten kan återtas vid misskötsel.  
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Förskrivningsprocessen  
Förskrivaren har ansvar att följa förskrivningsprocessens alla delar: 

• Bedöma behov av insatser  
• Prova ut och välja lämplig produkt  
• Vid behov initiera specialanpassning  
• Informera, instruera och träna 
• Följa upp och utvärdera funktion och nytta  

Individuell bedömning  
Enligt HSL ska varje patient som vänder sig till vården ges en medicinsk bedömning av sitt 
hälsotillstånd, där de med störst behov ges företräde enligt nationellt gällande prioriteringar. För att 
klargöra om ett behov av hjälpmedel finns ska en behovsbedömning göras. Bedömningen görs 
utifrån patientens funktionsnedsättning, aktivitetsförmåga och behov. Vid bedömningen ska hänsyn 
tas till hur stora svårigheter patienten har i sin vardag, vilken effekt/nytta hjälpmedlet kan ha för att 
minska svårigheterna samt vad hjälpmedlet kostar i förhållande till den nytta patienten kan förväntas 
ha av hjälpmedlet. Bedömningen om en hjälpmedelsinsats ska göras bör alltid ställas i relation till 
andra vidtagna eller planerade hälso- och sjukvårdsåtgärder till exempel rehabiliteringsinsatser. 

Delaktighet och möjlighet att påverka valet av hjälpmedel 
I den verksamhet där hjälpmedel förskrivs ska man arbeta strukturerat, systematiskt och långsiktigt 
för att involvera hjälpmedelsanvändarna i förskrivningsprocessen. I enlighet med Patientlagen ska 
den enskilde ges möjlighet att välja hjälpmedel inom befintligt sortiment när likvärdig produkt finns, 
om det i relation till kostnaderna framstår som befogat. 

Lagar och förordningar 
Hälso- och sjukvårdslagen 2017:30 (HSL) 
Reglerar sjukvårdshuvudmännens ansvar att tillhandahålla hjälpmedel för personer med 
funktionsnedsättning. I lagen framhålls att god tillgång till väl fungerande hjälpmedel är en 
grundläggande förutsättning för att personer med funktionshinder ska kunna leva ett så aktivt och 
självständigt liv som möjligt. Hälso- och sjukvårdslagen är ingen rättighetslag. 

EU-förordning om medicintekniska produkter MDR 2017/745 
Reglerar bestämmelser om produkterna och att produkterna är säkra, tillförlitliga och lämpade för 
sitt ändamål. 

Socialstyrelsens föreskrifter HSLF-FS 2021:52 
Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården 
beskriver vårdgivarens ansvar vad gäller hantering och användning av medicintekniska produkter. 

Patientlagen SFS 2014:821 
Lagen ska säkerställa att patienten ges mer inflytande i valet av hjälpmedel. När det finns olika 
hjälpmedel tillgängliga ska patienten ges möjlighet att välja det alternativ som hen föredrar. 
Patienten ska kunna få det valda hjälpmedlet om det med hänsyn till hens behov och till kostnaderna 
för hjälpmedlet framstår som befogat. 
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Socialstyrelsens föreskrift om egenvård SOSFS 2009:6 
Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömt att 
en patient själv kan utföra. Egenvård är däremot inte hälso- och sjukvård enligt hälso- och 
sjukvårdslagen. Legitimerad personal ska göra en bedömning om patienten kan utföra egenvård samt 
journalföra sin bedömning. 

Myndighetsansvar 
Socialstyrelsen 
Socialstyrelsen har en mycket bred verksamhet som rör socialtjänst, hälso- och sjukvård, hälsoskydd, 
smittskydd och epidemiologi. Myndigheten har även ett nationellt ansvar när det gäller hjälpmedel. 

Läkemedelsverket 
Läkemedelsverket utövar tillsyn över medicintekniska produkter och deras tillverkare och är den 
myndighet som får utfärda föreskrifter om medicintekniska produkter. Läkemedelsverket tar emot 
och hanterar rapporter om negativa händelser och tillbud med CE-märkta medicintekniska produkter 
från hälso- och sjukvården samt från tillverkare. Läkemedelsverket är också 
marknadskontrollmyndighet för medicintekniska produkter. 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)  
IVO utövar tillsyn över hälso- och sjukvårdens användning av medicintekniska produkter och 
egentillverkning av medicintekniska produkter. IVO hanterar anmälningar om negativa händelser och 
tillbud med egentillverkade medicintekniska produkter samt är marknadskontrollmyndighet för 
egentillverkade medicintekniska produkter. 

Prioriteringar 
Nationell prioritering 
Enligt HSL ska vård ges med respekt för alla människors lika värde. Den som har störst behov av 
hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården. Nedanstående tre principer ska enligt riksdagens 
beslut vara vägledande för all prioritering inom hälso- och sjukvård.  

1. Människovärdesprincipen: Alla människor har lika värde och samma rätt till vård oavsett vem 
de är, vad de har eller gör. Det är endast den samlade bedömningen av behovet som ska 
avgöra insatsen. 

2. Behovs- och solidaritetsprincipen: Resurserna ska främst satsas på de medborgare som har 
de största behoven. Behoven hos svaga grupper och grupper som har svårt att göra sina 
röster hörda ska särskilt beaktas. 

3. Kostnadseffektivitetsprincipen: En rimlig relation mellan kostnader och effekt, mätt i hälsa 
och livskvalitet, bör eftersträvas vid valet av olika åtgärder. 

Prioritering inom Enköpings kommun 
Med grund i de tre nationella principerna prioriteras förskrivningsinsatser i kommunen enligt tre 
prioriteringsnivåer. Generellt gäller dock att: 

• svåra och omfattande funktionsnedsättningar med stort stödbehov prioriteras, exempelvis 
har palliativ vård hög prioritet 
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• utskrivning från slutenvården prioriteras framför övriga, när behovet av vård är lika stor 
• den lägsta nivån av nödvändig åtgärd som kompenserar för funktionsnedsättningen alltid ska 

väljas framför en mer avancerad, och patientens egen aktivitet prioriteras framför 
personal/anhörigas behov. 

Prioriteringsnivå 1 
• Hjälpmedel för att klara dagliga aktiviteter som personlig vård och förflyttning 
• Överflyttning till/från säng, rullstol, toalett 
• Förflytta sig i bostaden och till/från arbete 
• Klara personlig vård som att tvätta sig, gå på toaletten och av- och påklädning 
• Hjälpmedel som förebygger/behandlar trycksår i sittande eller liggande 
• Hjälpmedel som ger möjlighet till ett stabilt sittande för att kunna utföra aktiviteter i 

prioriteringsnivå 1 
• Förstå, planera och organisera sin vardag med stöd för tidsuppfattning och minne 

Prioriteringsnivå 2 
• Hjälpmedel för vardagsaktiviteter med syfte att klara ett självständigt och aktivt liv i relation 

med sin omgivning och närmiljö 
• Kunna förflytta och/eller orientera sig i sin närmiljö för att t.ex. kunna ta sig till affär, bank 

eller fritidsaktivitet 
• Dataanpassning för att självständigt kunna använda sin dator 
• Behandlings- och träningshjälpmedel i ringa omfattning  

Prioriteringsnivå 3 
• Hobby, idrott, och fritidsaktiviteter. 

Enligt kommunens riktlinjer prioriteras inte aktiviteter i nivå 3, men förskrivna hjälpmedel kan 
användas om de fungerar för ändamålet. 

Ansvar 
Region Uppsala 
Inför utskrivning från slutenvård ska slutenvården säkerställa att den enskildes behov av hjälpmedel 
kartläggs och tillgodoses. Det kan ske via förskrivning eller att den enskildes behov kommuniceras till 
ansvarig förskrivare i mottagande verksamhet. När det gäller hjälpmedel för förflyttning, personlig 
vård, kognition och i ringa omfattning behandlingshjälpmedel har kommunen ansvar från 21 års 
ålder. Region Uppsala har ansvaret för motsvarande produktområden upp till 21 års ålder samt syn-, 
hörsel-, tal- kommunikations- och ortopedtekniska hjälpmedel samt medicintekniska hjälpmedel för 
exempelvis andning oavsett ålder. 

Region Uppsala ansvarar också för hälso- och sjukvård inklusive hjälpmedelsförskrivning för personer 
som vistas på HVB-hem samt ansvarar för hjälpmedel till asylsökande som inte har beslut om 
permanent uppehållstillstånd och personnummer.  

Enköpings kommun 
Kommunen äger alla medicintekniska hjälpmedel och har det primära ansvaret. Ansvarig vårdgivare i 
kommunen är Vård- och omsorgsnämnden och Kommunfullmäktige beslutar om eventuella avgifter.  
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Inom vård- och omsorgsförvaltning har verksamhetsområdeschef Kommunrehab ett övergripande 
ansvar för att verksamheten organiseras så att hjälpmedel upphandlas, hanteras och används på ett 
säkert sätt.  

Verksamhetschef enligt HSL 
Enhetschef hjälpmedel är verksamhetschef enligt HSL och underställd verksamhetsområdeschefen 
för Kommunrehab. Enhetschef hjälpmedel ansvarar bl.a. för utarbetande av riktlinjer, rutiner, 
förskrivarintroduktioner och hjälpmedelshantering inom kommunen. Enhetschefen representerar 
kommunen i det länsövergripande samarbetet i Hjälpmedel Uppsala Län (HUL). I ansvaret ingår även 
att vara sakkunnig gentemot kommunens verksamheter, politik och brukarorganisationer.  

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) 
MAS ansvarar för att hälso- och sjukvården är av god kvalitet och att vård och behandling är 
ändamålsenlig och säker och MAR har motsvarande ansvar för rehabiliteringsfrågor. MAR ansvarar 
även för att fastställa riktlinjer och rutiner för medicintekniska hjälpmedel. 

Legitimerad personal 
Legitimerade arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter med förskrivarbehörighet 
ansvarar för förskrivning av medicintekniska hjälpmedel sker enligt förskrivningsprocessen och 
gällande riktlinjer. 

Patienten 
Ett förskrivet medicintekniskt hjälpmedel är ett lån från Enköpings kommun till en specifik patient. 
Patienten ansvarar för att kontakta förskrivaren om hjälpmedlet går sönder, behovet förändras eller 
om oklarheter råder i användandet av hjälpmedel. När behovet upphör ska hjälpmedlet återlämnas. 
Om patienten använder produkten på ett sätt som det inte är avsett för står patienten själv ansvarig 
om olycka eller skada inträffar. 

Organisation för hjälpmedelshantering 
Hjälpmedel Uppsala Län (HUL)  
HUL är en serviceenhet som bistår kommunerna i länet (exklusive Älvkarleby) i hjälpmedelsfrågor 
med specialistkompetens och praktisk hantering kring avancerade hjälpmedel, även kallat HUL-
hjälpmedel (bl.a. manuella rullstolar, elrullstolar, sängar och kognitiva hjälpmedel). Syftet med HUL 
är att få en kostnadseffektiv hjälpmedelshantering med hög kvalitet och säkerhet som gynnar 
användarna. Samarbetet regleras i ett länsgemensamt samverkansavtal HUL. 

Hjälpmedelsenheten i Enköpings kommun 
Varje kommun lagerhåller, rekonditionerar och ansvarar för sina kommunhjälpmedel, K-hjälpmedel, 
som exempelvis gång-, hygien- och småhjälpmedel. I Enköpings kommun görs det via 
hjälpmedelsenheten inom Kommunrehab.  

Mål för hjälpmedelsenheten  
Att utifrån givna resurser tillgodose funktionshindrades behov av säkra och ändamålsenliga 
medicintekniska hjälpmedel på ett kvalitativt och kostnadseffektivt sätt, i enlighet med gällande 
riktlinjer. 
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Hjälpmedelshantering i kommunen 
Individuellt förskrivna hjälpmedel 
Hjälpmedel som får förskrivas individuellt i Enköpings kommun finns under rubrik Förskrivning inom 
produktområden sid 9-11. Dessa är kategoriserade enligt internationellt klassificeringssystem, med 
isokoder. Generellt gäller att ett hjälpmedel per användningsområde förskrivs. Bostadens utformning 
kan medföra att flera hjälpmedel behövs och kan förskrivas för patientens möjlighet att klara 
grundfunktionerna i sin bostad och närmiljö. Allmänna/gemensamma utrymmen i anslutning till 
bostaden utrustas inte, exempelvis tvättstuga och garage. Generellt gäller att ett boende utrustas. 
Undantag görs för barn som passerat 21 års ålder och är i behov av hjälpmedel i flera hem, t.ex. hos 
skilda föräldrar.  

Särskilt hjälpmedelsärende  
Vid vissa dyrare och mer avancerade hjälpmedel samt hjälpmedel utanför sortiment, ska förskrivaren 
göra en bedömning utifrån ett särskilt hjälpmedelsärende. En hjälpmedelsgrupp bestående av 
legitimerad personal granskar underlagen och yttrar sig rådgivande, utifrån beslutade riktlinjer och 
tidigare beslut. Beslut fattas av enhetschef hjälpmedel. 

Vilka produktområden som kräver särskilt hjälpmedelsbeslut finns beskrivet i Rutinhandboken för 
individuellt förskrivna hjälpmedel. Hjälpmedel som ej omfattas av angivna produktområden kan 
ansökas om via Särskilt hjälpmedelsärende och kan beviljas om behoven bedöms så stora att 
angelägenhet och nytta är höga. Det gäller endast produktområden inom isokod 09 xx xx och 12 xx 
xx. 

Skyddsåtgärder  
Vid förskrivning av sänggrindar, rullstolsbord, bälten och selar till rullstol samt andra hjälpmedel som 
hindrar en person att resa sig, komma ur sängen eller röra sig fritt kräver personens samtycke, enligt 
Riktlinje för användande av skyddsåtgärder från medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).  

Avgifter och kostnader  
Patienten står för driftskostnader som elförbrukning, batterier och materialkostnad vid punktering. 
Om patienten inte själv kan utföra skötsel av hjälpmedlet ska annan person göra det, t ex anhörig 
eller personal. För patient som är beviljad hemtjänst och har behov av att personal utför skötsel, kan 
det innebära förhöjd hemtjänstavgift.  

Avgift för elrullstol, drivaggregat och motorunderstödda manuella rullstolar: 110 kr/mån. För 
korttidshyra utgår avgift (se bilaga Avgifter). 

Återställning efter nedmonterat hjälpmedel  
Återställningskostnad efter nedmonterat hjälpmedel i patientens bostad bekostas inte av Enköpings 
kommun. Enkel återställning görs av leverantör vid nedmontering av stationär taklyft, såsom 
borttagande av skruvar och spackling av hål i vägg/tak.  

Tillfällig vistelse 
Individuellt förskrivna hjälpmedel till person som är folkbokförd i Enköpings kommun men vistas i 
annan kommun för avtalad vård/anvisad behandling, bekostas av Enköpings kommun. Förskrivningen 
görs av den part som i avtalet har ansvar för hälso- och sjukvården. Patienten står själv för alla 
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kostnader för transport och eventuella reparationer eller reservdelar utomlands. Reseförsäkring 
rekommenderas för de hjälpmedel som tas med.  

Försäljning av begagnade hjälpmedel som är förskrivna, kan ske vid utlandsflytt. Det bedöms 
individuellt och beslut tas av enhetschef hjälpmedel. 

Korttidshyra 
Korttidshyra är en service som kommunen tillhandahåller mot avgift till besökare/personer som inte 
är skrivna i Enköpings kommun samt vid dubbelutrustning t.ex. till fritidsboende och vid resor. 
Korttidslånet är inte en hälso- och sjukvårdsåtgärd och kräver inte dokumentation så länge 
rådgivning är allmän. Individuell rådgivning kräver journalföring. Patienten ansvarar för hantering, 
hämtning och installation av hjälpmedlet.  

Hygienrutiner och smittskydd samt hantering av riskavfall 
Hygienrutiner för kommunal vård i Uppsala län från sektion för vårdhygien vid Akademiska sjukhuset 
ska följas. Hjälpmedel ska vara rengjorda vid återlämning med desinfektionsmedel. I de fall det inte 
är möjligt ska hjälpmedlet vara rengjord med tvål och vatten.  Vid känd smitta ska hjälpmedlet 
placeras i försluten påse om möjligt. Textilier kasseras.  

Avvikelser och tillbud  
Allvarliga negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter ska anmälas både till 
tillverkare och till Läkemedelsverket. Anmälningsplikten gäller även funktionsfel eller försämring av 
en produkts prestanda som skulle kunna leda till dödsfall eller allvarlig försämring av personens 
hälsotillstånd. Vid personskada ska anmälan även göras till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.  
Avvikelserapport i Flexite ska göras enligt kommunens gällande rutiner. 

Stulet eller skadat hjälpmedel 
Patienten är ersättningsskyldig till kommunen för lånat hjälpmedel. Får patienten ersättning från 
försäkringsbolag för skadat eller stulet hjälpmedel ska ersättningen betalas till Enköpings kommun. 
Kommunen bekostar självrisken. Om försäkringen inte täcker förlusten ersätter kommunen 
hjälpmedlet upp till 2.000 kr värde. Hjälpmedel överstigande 2.000 kr värde, debiteras patienten. 
Kostnad för skada uppkommen vid normal användning av hjälpmedlet ansvarar kommunen för. I 
uppenbara fall av vårdslöshet debiteras patienten.  

ANDRA VERKSAMHETERS ANSVAR  
Bostadsanpassning 
Produkter som innebär anpassning av fasta funktioner i bostaden eller i anslutning till den betraktas 
som åtgärder för bostadsanpassning t.ex. trapphissar, ramper, duschar och lufttorkar och 
porttelefon. 

Särskilda boendeformer enligt SOL och LSS 
I särskilda boendeformer finns så kallad basutrustning av hjälpmedel. Med basutrustning menas 
sådant som kan användas av flera patienter och/eller ska underlätta personalens arbetssituation. 
Vad som ingår i boendets basutrustning framgår nedan. Vid konflikt mellan Arbetsmiljölagen och 
HSL står ingen av lagarna över den andra, jämkning måste ske från båda håll.  
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Basutrustning 
Främst avses grundutrustning av hjälpmedel som gör att miljön motsvarar allmänna behov hos de 
som vistas där eller hjälpmedel som kan användas av flera patienter och kräver minimal anpassning.  

• Personlyft och vid behov taklyft  
• Lyftsele för akut bruk 
• Vårdsäng inklusive tillbehör 
• Basmadrass med sårförebyggande egenskaper sårgrad 1 
• Stödkilar, positioneringskuddar 
• Glidlakan och övrig bäddutrustning 
• Portabla ramper 
• Överflyttningsplattform 
• Gåbord för överflyttning (ej gånghjälpmedel) 
• Hjälpmedel för att äta och dricka  
• Drivaggregat för allmänt bruk 
• Transportrullstol för allmänt bruk 

Arbetsterapeuters och sjukgymnasters/fysioterapeuters kompetens är viktig att använda för 
handledning och information om hur basutrustningen ska användas. Resultatenhetschefen ansvarar 
för att basutrustningen hanteras enligt riktlinjer för medicintekniska produkter och att 
arbetsterapeutens och/eller fysioterapeutens bedömningar efterföljs.  

Daglig verksamhet  
Tekniska hjälpmedel avsedda för personal eller som kan användas av flera patienter enligt 
ovanstående punkt Basutrustning, bekostas av verksamheten. För enskilda patienter ska hjälpmedel 
förskrivna för hemmabruk medtagas till daglig verksamhet. När detta inte är möjligt kan individuell 
förskrivning ske av kommunens arbetsterapeut och/eller fysioterapeut. 

Skolhjälpmedel för vuxna  
Skolhuvudmannen har ansvar för att vuxenstuderande elev med funktionsnedsättning ska fungera i 
skolmiljön och tillgodogöra sig undervisning.  

Arbetslivet  
Hjälpmedel vid yrkesutövning förskrivs inte. Dessa bekostas av arbetsgivare, arbetsförmedling eller 
försäkringskassa.  

FÖRSKRIVNING INOM PRODUKTOMRÅDEN  
Hjälpmedlen är ordnade i produktområden och klassificerade enligt ISO 9999:2007. Klassificeringen 
är internationell och grundar sig på hjälpmedlets funktion/syfte för patient. Nedan angivna 
produktområden är de områden som är förskrivningsbara inom Enköpings kommun.  

04 HJÄLPMEDEL VID PERSONLIG MEDICINSK BEHANDLING  
04 27 18 Hjälpmedel för stimulering av sinnen och känslighet 
04 33 06 Hjälpmedel för trycksårsprevention vid liggande 
04 48 08 Ståbarrar och ståstöd 
04 48 21 Tippbrädor 
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04 48 27 Hjälpmedel för kroppspositionering under behandling 
 
09 HJÄLPMEDEL FÖR PERSONLIG VÅRD  
09 09 03 Strumppådragare 
09 12 03 Flyttbara toalettstolar  
09 12 12 Toalettstolsförhöjningar, fristående 
09 12 18 Toalettstolsförhöjningar, fasta tillsatser 
09 12 21 Toalettsitsar med inbyggd lyftanordning  
09 12 24 Toalettarmstöd och/eller toalettryggstöd som monteras på toaletten 
09 33 03 Bad- och duschstolar (med och utan hjul), badbrädor, pallar, ryggstöd och sitsar 
09 33 12 Badbritsar, duschbord och skötbord 
 

12 HJÄLPMEDEL VID FÖRFLYTTNING  

12 03 06 Armbågskryckor 
12 03 09 Underarmskryckor (RA-kryckkäppar) 
12 03 12 Axillarkryckor 
12 03 16 Gånghjälpmedel med tre eller fler stödben 
12 06 03 Gåstativ 
12 06 06 Rollatorer 
12 06 12 Gåbord 
12 22 03 Manuella tvåhjulsdrivna rullstolar 
12 22 18 Manuella vårdarmanövrerade rullstolar 
12 23 03 Elrullstolar med manuell styrning  
12 23 06 Elrullstolar med motoriserad styrning  
12 24 09 Drivaggregat för manuella rullstolar 
12 24 21 Däck och hjul till rullstolar 
12 24 30 Bälten och selar till rullstolar  
12 31 03 Glidbrädor, glidmattor, draglakan och vändningsmattor  
12 31 06 Vridplattor (vändskivor) 
12 31 09 Fristående lyftbågar 
12 31 12 Repstegar 
12 31 15 Uppresningsbälten och västar  
12 31 21 Överflyttningsplattformar 
12 36 03 Hjullyftar för överflyttning av en sittande person med hjälp av lyftselar/lyftslingor 
12 36 04 Hjullyftar för överflyttning av en stående person 
12 36 12 Stationära lyftar monterade på väggar, golv och/eller i tak 
12 36 21 Lyftselar, sitsar och bårar 
 
15 HJÄLPMEDEL I HUSHÅLLET 
15 09 27 Ätapparater 
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18 HJÄLPMEDEL FÖR UTRUSTNING OCH ANPASSNING AV BOSTÄDER OCH ANDRA LOKALER 
18 09 03 Stolar 
18 09 06 Pallar och ståstolar 
18 09 09 Coxitstolar 
18 09 42 Sittdynor och underlägg  
18 10 03 Ryggstöd 
18 10 18 Stöd för bål och bäcken 
18 10 12 Huvudstöd och nackstöd 
18 10 15 Benstöd och fotstöd  
18 12 10 Sängar och lösa sängbottnar, elektriskt reglerbara  
18 12 18 Madrasser och liggunderlägg  
18 12 24 Ställbara rygg- och benstöd  
18 12 27 Sänggrindar och lyftbågar att fästa på en säng  
18 15 03 Förhöjningsben 
18 18 10 Löstagbara stödhandtag 
18 30 15 Portabla ramper 
 
22 HJÄLPMEDEL FÖR KOGNITION  
22 27 12 Ur och klockor 
22 27 15 Almanackor, kalendrar och planeringssystem 
22 27 16 Hjälpmedel för minnesstöd  
22 36 03 Tangentbord 
22 36 12 Alternativa inmatningsenheter 
22 36 18 Programvara för inmatning  
22 36 21 Hjälpmedel för att positionera skärmpekare och för att välja objekt på bildskärmen 
 
24 HJÄLPMEDEL FÖR HANTERING OCH TRANSPORT AV PRODUKTER  
24 13 03 Fjärrstyrsystem 
24 13 06 Programvara för omgivningskontroll  
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Bilaga Avgifter 

AVGIFTER TEKNISKA HJÄLPMEDEL  
Personligt förskrivna hjälpmedel 
Elrullstol, drivaggregat:  110 kr/mån 
Avgift utgår inte under utprovningsperioden  

Korttidslån 
Produkt Pris/månad inkl moms 

Antidecubitusmadrass 200 kr 

Arbetsstol 200 kr 

Elsängryggstöd 200 kr 

Hygienstol på hjul 200 kr 

Manuell rullstol 200 kr 

Säng reglerbar exklusive madrass 400 kr 

Mobil lyft exklusive lyftsele 400 kr 

Övriga B-hjälpmedel 200 kr 

Minsta avgift för korttidslån är alltid en månad.  

  

Transport av korttidslån genom Transportgruppen Pris inkl moms 

Transport upp till 5 km (t/r) 400 kr 

Transport upp till 5 km (enkel resa) 200 kr 

Transport 5-15 km (t/r) 600 kr 

Transport 5-15 km (enkel resa) 300 kr 

Transport mer än 15 km (t/r) 900 kr 

Transport mer än 15 km (enkel resa) 450 kr 

Transport av säng (t/r) 1 360 kr 

Transport av lyft (t/r) 1 220 kr 
 

Om kommunen sköter leverans respektive hämtning debiteras låntagaren.   
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