Ändringslogg Produktanvisningar
gällande Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel i Västra Götaland
Datum
för
ändring

Beslutad av

Rubrik

2020-09-15 Beredningsgrupp Handbok & 122707 Liggvagnar och
Sortiment 2020-09-01
paraplyvagnar

Ursprunglig text

Ny text/ändring

Kriterier
d4153.4 Total svårighet att bibehålla sittande ställning
Mål
d4153 Att under erforderlig tid förbli i sittande ställning
Anvisningar
Sittvagn kan endast förskrivas till barn till och med 7 år.

Kriterier
d4153.4 Total svårighet att bibehålla sittande ställning
och
d450.3 Stor svårighet att gå
Mål
d4153 Att under erforderlig tid förbli i sittande ställning
och
d460 Att röra sig omkring på olika platser
Anvisningar
Liggvagnar och paraplyvagnar avsedda för dagligt bruk.
Ska återlämnas innan barnet fyllt 8 år.

2020-09-14 Beredningsgrupp Handbok & 043306 Hjälpmedel för
Sortiment 2020-09-01
trycksårsprevention i
liggande
2020-07-29 Redaktionell ändring
beslutad i samarbete med
hjälpmedelssamordnare
H&H.
2020-06-12 Redaktionell ändring

222409 Enheter och
Antal utrustningar
programvara för
En anhörigutrustning kan förskrivas vid behov.
textkommunikation i
realtid
122430 Bälten och selar
till rullstolar
181210 Sängar och lösa
sängbottnar
181227 Sänggrindar och
lyftbågar att fästa på en
säng.

2020-06-12 Redaktionell ändring

181024 Brickor och bord
som kan fästas i en stol.

Text under rubriken Anvisningar borttagen: Bedömning
av behov ska göras utifrån vårdriktlinjer och vårdprogram
inom Västra Götaland. Borttaget ur 043306 Hjälpmedel
för trycksårsprevention i liggande
Antal utrustningar
En extra utrustning kan efter bedömning förskrivas för
att användas av närstående.
Justerat felaktig länk till Socialstyrelsens meddelandeblad
om Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg
för vuxna. Lagt till en hänvisning till information i
Vårdhandboken om begränsnings- och skyddsåtgärder.

Lagt till länk till Socialstyrelsens meddelandeblad om
Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för
vuxna sam hänvisning till information i Vårdhandboken
om begränsnings- och skyddsåtgärder under Anvisning.

o

2020-06-08 Beredningsgrupp Handbok & Produktanvisningar
Sortiment 2020-03-03
inom 06 Ortoser,
proteser och skor

o
o

o
o

Befintliga Produktanvisningar inom 0606 Övre
extremitetsortoser har samlats i en gemensam
produktanvisning.
Befintliga Produktanvisningar inom 0612 Nedre
extremitetsortoser har samlats i en gemensam
produktanvisning.
Ny text under rubriken Anvisning i 0606 Övre
extremitetsortoser respektive 0612 Nedre
extremitetsortoser: ”Arbete, sport, hobby och motion
omfattas inte av hälso- och sjukvårdens ansvar”
I produktanvisningar där sjukgymnast står som
förskrivare har yrkestiteln fysioterapeut lagts till.
Utöver ovanstående har även små redaktionella
ändringar gjorts.

2020-06-08 Beredningsgrupp Handbok & Produktanvisning
Sortiment 2020-03-03
061203 Fotortoser

Antal utrustningar
Grundprincipen är 1 par inlägg vid första tillfället,
därefter kan ytterligare 1 par förskrivas, max 2 par/år.

Antal utrustningar
Förskrivaren bedömer utifrån hygienaspekter samt
produktens kondition och funktion hur många
utrustningar patienten behöver under
behandlingsperioden.

2020-06-08 Beredningsgrupp Handbok & Produktanvisning
Sortiment 2020-05-28
040606 Stödstrumpor
och
kompressionsstrumpor
för armar och ben och
andra delar av kroppen

Anvisningar
Stödstrumpor kan inte förskrivas.
Det är det medicinska behovet och patientens
hälsotillstånd som styr vilken kompressionsklass som kan
förskrivas. Kompressionsstrumpor av samma eller olika
kompressionsklass kan behöva kombineras.
Förutom strumpans förbrukningstid är det vid utbyte av
försliten strumpa strumpans kondition som avgör om
utbyte ska ske. Förskrivaren gör bedömningen utifrån
behandlingsbehovet.
Patientens ansvar
Följa instruktioner kring påtagandet och skötsel så att
strumpan behåller sin funktion.
Patienten får själv bekosta extra strumpor vid personliga
önskemål om exempelvis annan färg eller om man önskar
fler strumpor än vad som medges av behandlingsskäl.

Ordet Kompressionsplagg är tillagt i rubriken.
Anvisningar
Stödstrumpor kan inte förskrivas.
Det är det medicinska behovet och patientens
hälsotillstånd som styr vilken kompressionsklass som kan
förskrivas. Kompressionsplagg av samma eller olika
kompressionsklass kan behöva kombineras.
Förutom kompressionsplaggets förbrukningstid är det vid
utbyte av förslitet plagg konditionen som avgör om
utbyte ska ske. Förskrivaren gör bedömningen utifrån
behandlingsbehovet.
Patientens ansvar
Följa instruktioner kring påtagandet och skötsel så att
kompressionsplagget behåller sin funktion.
Patienten får själv bekosta extra plagg vid personliga
önskemål om exempelvis annan färg eller om man önskar
fler kompressionsplagg än vad som medges av
behandlingsskäl.

2020-06-08 Beredningsgrupp Handbok & Produktanvisning
Anvisning
Sortiment 2020-05-28
122421 Däck och hjul till Avser tillbehör som inte är av samma fabrikat som
rullstolar
rullstolen, såsom drivhjul, drivringar, ekerskydd, länkhjul,
länkhjulsgafflar och däck. Oavsett fabrikat kan ett extra
hjulpar med vinterdäck förskrivas till manuella rullstolar
om byte av hjul kan ske utan att rullstolens inställningar
behöver ändras.

Anvisning
Produktanvisningen avser ej fabrikatsbundna tillbehör
såsom drivringar, ekerskydd, länkhjul, länkhjulsgafflar
och däck. Dessa kan förskrivas när fabrikatsbundna
produkter inte uppfyller behoven.

2020-06-08 Beredningsgrupp Handbok & Produktanvisning
Sortiment 2020-05-28
122203 Manuella
tvåhjulsdrivna rullstolar

Anvisning (alla rullstolstyperna)
Tillbehör som inte är fabrikatsbundna regleras i
produktanvisningar med ISO-kod 1810 samt i 122421
Däck och hjul till rullstolar.
Antal utrustningar
Nedsmutsning, transportproblem (taxi, färdtjänst med
mera) motiverar ej dubbelförskrivning.
Ett extra hjulpar med grovmönstrade däck för
användning i vinterväglag kan förskrivas till allroundstol
och aktivstol. Förskrivaren ska i så fall försäkra sig om att
brukaren kan ansvara för att byte av drivhjul kan ske på
ett säkert sätt och att bromsen justeras vid behov.

2020-05-15 Hörselverksamheten,
Habilitering & Hälsa

Anvisning (alla rullstolstyperna)
Tillbehör som inte är fabrikatsbundna finns under grupp
1810.
Antal utrustningar
Nedsmutsning, transportproblem (taxi, färdtjänst med
mera) motiverar ej dubbelförskrivning.

Produktanvisningar
inom hörselområdet
220606, 220609,
222421, 222430.

Tas bort på grund av att:
220606 Kroppsburna hörapparater Finns inte att tillgå på
marknaden
220609 Hörglasögon Finns inte att tillgå på marknaden
222421 Telefontillbehör dels egenansvar och så finns de
som tillbehör till andra hjälpmedel
222430 Porttelefoner går in under annat
Redaktionella ändringar i kriterier, mål och anvisningar.
Uppdatering av ISO-koder och benämningar till
ISO9999:2016.

2020-05-04 Beredningsgrupp Handbok & Alla produktanvisningar
Sortiment 200421
inom hörselområdet
2020-03-17 Beredningsgrupp Handbok & Produktanvisning
Sortiment 200303
041927 Manuella
infusionssystem

Dietist läggs till som förskrivare.

2020-03-17 Ledningsrådet för
medicintekniska produkter
200304

Produktanvisning
222716 Hjälpmedel för
minnesstöd

Anvisning: Vid behov bör samråd ske med
behandlingsansvarig sjuksköterska alternativt med den
läkare som förskrivit läkemedlen.

Sjuksköterska läggs till som förskrivare.
Anvisning: samråd bör ske med den som är ansvarig för
läkemedelsbehandlingen.

2020-02-12

Produktanvisningar
123603, 123612,
123618 och 123621

Se även samarbetsavtal för Kombinationer
lyftselar/personlyftar.

Ny text och ny länk:
Se även Kombinationsguiden hos Hjälpmedelscenter
Sverige.

2020-02-10 Beredningsgrupp Handbok & Produktanvisning
sortiment 200128
181210 Sängar och lösa
sängbottnar, elektriskt
reglerbara

Komplettering med kriterier och mål för vändsäng:
Kriterier för vändsäng
d410.3 Stor svårighet att inta eller ändra grundläggande
kroppsställning och att förflytta sig från en plats till en
annan såsom att rulla från ena sidan till den andra, sätta
sig, lägga sig, resa sig till sittande och stående
och
b280.3 stor smärtförnimmelse vid lägesändring
och/eller
b810.3 stor nedsättning av hudens skyddsfunktioner
och/eller
b820.3 stor nedsättning av hudens läkande funktioner
Mål för vändsäng
d410 Att inta eller ändra grundläggande kroppsställning
och att förflytta sig från en plats till en annan såsom att
rulla från ena sidan till den andra, sätta sig, lägga sig, resa
sig till sittande och stående
och
b280 minska smärtförnimmelse vid lägesändring
och/eller
b810 förebygga vid nedsatt skyddsfunktion i huden
och/eller
b820 underlätta hudens läkande funktioner
Komplettering under Anvisningar:
Observera att vändsäng inte ska kombineras med luftfylld
madrass.

2020-02-10 Beredningsgrupp Handbok & Produktanvisning
Patient/vårdarstyrda via joystick respektive
sortiment 200128
122409 Drivaggregat för Patientstyrda
manuell rullstol
Mål
d4600 Att röra sig inom hemmet för att möjliggöra
aktivitet och delaktighet
eller
d4601 Att röra sig inom andra byggnader än hemmet
(avser barn och ungdomar i förskola/skola) för att
möjliggöra aktivitet och delaktighet
och
d460 Att röra sig omkring på olika platser självständigt för
att:
d620 Skaffa varor och tjänster
eller
d999 Engagera sig/delta i samhällsgemenskap, socialt och
medborgerligt liv.
Socialt liv är aktiviteter som innehåller interaktion och
gemenskap med andra människor. Den enskilde ska
förmedla för omgivningen att aktiviteten är meningsfull
och kan förmedla sitt engagemang verbalt, med hjälp av
AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) eller
genom sitt kroppsspråk.

Patient/vårdarstyrda via joystick respektive
Patientstyrda

2019-12-18 Beredningsgrupp Handbok & Produktanvisningar
sortiment 191212
040312 Respiratorer
(CPAP utrustning) och
040312 Respiratorer
(ventilatorer och bilevel)

Tillägg under Antal utrustningar:
Patient kan erhålla ny mask max två gånger om året.
Undantag kan ske när förskrivaren bedömer att speciella
behov finns.

Mål
d4600 Att röra sig inom hemmet för att möjliggöra
aktivitet och delaktighet
eller
d4601 Att röra sig inom andra byggnader än hemmet
(avser barn och ungdomar i förskola/skola) för att
möjliggöra aktivitet och delaktighet
och/eller
d460 Att röra sig omkring på olika platser självständigt
för att:
d620 Skaffa varor och tjänster
eller
d999 Engagera sig/delta i samhällsgemenskap, socialt och
medborgerligt liv.
Socialt liv är aktiviteter som innehåller interaktion och
gemenskap med andra människor. Den enskilde ska
förmedla för omgivningen att aktiviteten är meningsfull
och kan förmedla sitt engagemang verbalt, med hjälp av
AKK (alternativ och kompletterande kommunikation)
eller genom sitt kroppsspråk.

Justering under Anvisning i 040312 Respiratorer (CPAP
utrustning): hypoapnéer ersätts med hypopnéer.
2019-11-27 Beredningsgrupp Handbok & Produktanvisningar
sortiment 191114
181912 Huvudstöd och
nackstöd samt 181015
Benstöd och fotstöd
2019-10-22 Beredningsgrupp Handbok & Produktanvisning
sortiment 191008
042718 Hjälpmedel för
stimulans av sinnen och
känslighet

Fysioterapeut/sjukgymnast lagts till som förskrivare.

Anvisning
…Resultatet jämförs med sömndagbok 2 veckor under
behandling med tyngdtäcke som underlag för en
förskrivning.

Anvisning
…Resultatet jämförs med sömndagbok 2 veckor under
behandling för uppföljning och ställningstagande till
fortsatt förskrivning.

2019-10-22 Beredningsgrupp Handbok & Produktanvisning
sortiment 191008
090603 Huvudskydd

2019-09-26 Beredningsgrupp Handbok & Produktanvisning 123103
Sortiment 190903
Glidbrädor, glidmattor,
vändlakan och
dragmattor

2019-09-05 Delegationsbeslut av HSD
samt kommunerna enligt
rekommendation från
Ledningsrådet för
hjälpmedel
rekommenderade
2019-08-30 Redaktionell
ändring pga
felskrivning vid publicering

Produktanvisningar
122203, 122209,
122218

2019-06-05 Beredningsgrupp Handbok
och sortiment 190528

Produktanvisning
061590
Peroneusstimulatorer

2019-06-05 Beredningsgrupp Handbok
och sortiment 190528

Produktanvisning
044827 Hjälpmedel för
kroppspositionering
under behandling

Produktanvisning
270306 Luftrenare

Förskrivare
Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, i samråd med
läkare
För huvudskydd vid avsaknad av skallben:
Läkare
Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och
ortopedingenjör i samråd med läkare

Förskrivare
Läkare
Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast,
ortopedingenjör, i samråd med läkare

Anvisning
Anvisning
Vändlakan kan endast förskrivas när behovet inte kan
Vändlakan kan endast förskrivas när behovet inte kan
tillgodoses genom ex. byte av kläder och/eller sängkläder. tillgodoses genom ex. byte av kläder och/eller sängkläder.
Motoriserat draglakan kan endast förskrivas till patient
Observera att biståndsbedömt särskilt boende och
med total svårighet att förflytta kroppen från en position dagverksamhet ska vara grundutrustat enligt
till en annan och om patienten blir självständig i aktiviteten verksamhetens syfte.
Observera att biståndsbedömt särskilt boende och
dagverksamhet ska vara grundutrustat enligt
verksamhetens syfte.
Förskrivare
Arbetsterapeut, Fysioterapeut/sjukgymnast

Mål
Uppnå astmakontroll vid svår perenn allergisk astma vad
gäller symptom och astmaexacerbationer, utan samtidig
användning av systemiska steroider.

Mål
Uppnå astmakontroll vid svår perenn allergisk astma vad
gäller symptom och astmaexacerbationer, utan samtidig
betydande användning av systemiska steroider.
Produktanvisningen tas bort då det varken finns
efterfrågan eller produkter i sortiment.

Anvisning
Anvisning
Syftet är att bibehålla kroppsställning vid behandling eller Syftet är att bibehålla kroppsställning vid behandling eller
annan aktivitet.
annan aktivitet.
Avser positioneringskuddar samt positioneringssystem Avser positioneringskuddar samt positioneringssystem
bestående av bottenplatta/plattform och dess
bestående av bottenplatta/plattform och dess
positioneringskuddar. Kan endast förskrivas då vanliga
positioneringskuddar. Kan endast förskrivas när behovet
kuddar, kilkuddar, cylindrar, psoaskuddar m.m. inte
inte kan tillgodoses med produkter i allmän handel såsom
uppfyller behovet.
kuddar eller dylikt.

2019-03-11 Beredningsgrupp Handbok
och sortiment 190305

Produktanvisning
042718 Hjälpmedel för
stimulering av sinnen
och känslighet

Förskrivning ska föregås av att
patient/närstående/personal för sömndagbok under 2
veckor innan behandling med tyngdtäcke påbörjas.
Resultatet jämförs med sömndagbok 4 veckor under
behandling med tyngdtäcke som underlag för en
förskrivning.

2019-02-01 Beredningsgrupp Handbok
och sortiment 191022

Produktanvisning
Portabla ramper
183015 Portabla ramper Anvisning
Ramp kan förskrivas vid tillfälligt behov av ramp till den
egna bostaden, vid behov av permanent ramp handläggs
detta som bostadsanpassning. Ramp kan förskrivas till
patient med ofta återkommande behov av att medföra
och använda ramp på annan plats än den egna bostaden.
Ramp kan även förskrivas för lastning av manuell rullstol i
och ur bil eller till släpvagn, under förutsättning att det
ingår i målet med rullstolsförskrivningen att rullstolen ska
tas med i bil.
Tröskelramper/tröskelkilar
Anvisningar
Tröskelramp/tröskelkil kan förskrivas vid tillfälligt behov
till den stadigvarande bostaden, vid behov av permanent
anpassning handläggs detta som bostadsanpassning.

Förskrivning ska föregås av att
patient/närstående/personal för sömndagbok under 2
veckor innan behandling med tyngdtäcke påbörjas.
Resultatet jämförs med sömndagbok 2 veckor under
behandling med tyngdtäcke som underlag för en
förskrivning.
Dokumenten Förslag på sömndagbok och Förslag på
uppföljningsblankett har uppdaterats avseende loggor
och var dokumentet fastställts.
Portabla ramper
Ramp kan förskrivas vid tillfälligt behov av ramp till den
egna bostaden. Ramp kan förskrivas till patient med ofta
återkommande behov av att medföra och använda ramp
på annan plats än den egna bostaden. Ramp kan även
förskrivas för lastning av manuell rullstol i och ur bil eller
till släpvagn, under förutsättning att det ingår i målet
med rullstolsförskrivningen att rullstolen ska tas med i
bil.
Tröskelramper/tröskelkilar
Anvisning borttagen

2018-12-20 Ledningsrådet för
hjälpmedel 181210

Produktanvisning
Förskrivare
040327
Fysioterapeut/sjukgymnast i samråd med läkare med
Andningsmuskeltränare specialistkompetens i allergisjukdomar, anestesi- och
intensivvård, neurologi, öron-, näs- och halssjukdomar,
lungsjukdomar eller barn- och ungdomsmedicin

Förskrivare
Fysioterapeut/sjukgymnast
Läkare

Kriterier
b445.1 Lätt Nedsättning av funktion i muskler som är
involverade i andning
eller
b4501.1 Lätt Nedsättning av funktioner för att
transportera slem i övre och nedre luftvägarna

Kriterier
b4402 Nedsättning av funktioner som hänger samman
med lungornas volym och expansion under andning
eller
b445 Nedsättning av funktion i muskler som är
involverade i andning
eller
b4501 Nedsättning av funktioner för att transportera
Anvisningar
slem i övre och nedre luftvägarna
Avser masker som ger in- och/eller utandningsmotstånd i eller
samband med andningsbehandling.
b4509 Nedsättning av övriga andningsfunktioner,
ospecificerat
Anvisningar
Avser mask, munstycke och trakeostomiadapter som ger
in- och/eller utandningsmotstånd i samband med
andningsbehandling.

2018-12-20 Hälso- och

Produktanvisning 0915

sjukvårdsdirektören

Hjälpmedel för

(delegationsbeslut HSS)

trakeostomivård

0915 Hjälpmedel för trakeostomivård
091503 Kanyler vid trakeotomi
091504 Struphuvudrör
091506 Stomiskydd vid trakeotomi
091512 Hjälpmedel för trakeostomivård
Förskrivare
Läkare med specialistkompetens i lungsjukdomar, neurologi,
anestesi och intensivvård eller öron-näsa-halssjukdomar.
Sjuksköterska verksam inom ovanstående specialistområden
med medicinskt underlag av läkare med specialistkompetens i
lungsjukdomar, neurologi, anestesi och intensivvård eller öronnäsa-halssjukdomar.
Kriterier
Treakeostomi
Laryngektomi
Mål
Möjliggöra andning och skötsel av stoma
Anvisningar
Avser hjälpmedel som används när man andas genom en
konstgjord öppning i luftstrupen efter trakeotomi eller efter
borttagning av struphuvudet (laryngektomi).
Nödvändiga förbrukningsartiklar som kompletterar hantering av
produkterna i produktanvisning, exempelvis sprutor, öronpinnar
och vissa kompresser kan förskrivas.
Produktanvisning för talventil finns under 2209 Rösthjälpmedel
(talventil).
Förskrivning tillåts för maximalt 12 månaders förbrukning i
taget.
Kostnadsansvar
Sjukhus
Beställningssystem
Sesam LMN

2018-12-20 Hälso- och
sjukvårdsdirektören

Rösthjälpmedel

(delegationsbeslut HSS)

(talventil)

2018-10-22 Beredningsgrupp Handbok
och sortiment 181009

2209 Rösthjälpmedel (talventil)
220903 Röstgeneratorer
220906 Röstförstärkare för personligt bruk
Förskrivare
Läkare med specialistkompetens i lungsjukdomar,
neurologi, anestesi och intensivvård eller öron-näsahalssjukdomar.
Sjuksköterska verksam inom ovanstående
specialistområden med medicinskt underlag av läkare
med specialistkompetens i lungsjukdomar, neurologi,
anestesi och intensivvård eller öron-näsa-halssjukdomar.
Logoped
Kriterier
b310 Nedsättning av röstfunktioner på grund av
trakeostomi eller laryngektomi
Mål
d330 Att tala
eller
b310 Att frambringa ljud
Anvisningar
Förskrivning tillåts för maximalt 12 månaders förbrukning
i taget.
Kostnadsansvar
Sjukhus
Beställningssystem
Sesam LMN

Produktanvisning 2209

Produktanvisning

Anvisningar

Anvisningar

220318 Förstorande

… Avser portabla elektronoptiska förstoringsglas (upp till

… Avser portabla elektroniska förstoringsglas (upp till 5

videosystem

5 tums skärm). Andra förstoringshjälpmedel inom grupp

tums skärm). Andra förstoringshjälpmedel inom grupp

220309 skall ha provats och bedömts inte vara tillräckliga. 220309 skall ha provats och bedömts inte vara
tillräckliga.
2018-10-09 Beredningsgrupp Handbok
och sortiment 180904

Produktanvisningarna

Antal utrustningar

044827 Hjälpmedel för

Två produkter inom denna ISO-kod kan förskrivas

kroppspositionering

utan särskild prövning hos kostnadsansvarig.

samt 240918
Omkopplare (inom
Kognitivt stöd och
kommunikation)

2018-09-26 Ledningsrådet för
hjälpmedel 2018-09-20

Produktanvisning

Anvisningar

Anvisningar

040312 Respiratorer

Behandling med CPAP–utrustning ges till patient med

Behandling med CPAP–utrustning ges till patient med

(CPAP utrustning)

nattlig ventilationsstörning, det vill säga verifierade

nattlig luftflödesbegränsning under sömn med

apnéer eller hypoapnéer under sömn samt

tillhörande sömnstörning, det vill säga verifierade apnéer

sjukdomssymtom som kan härröras till dessa.

eller hypoapnéer under sömn samt sjukdomssymtom
som kan härröras till dessa.

För patient med gravt sömnapnésyndrom och

För patient med gravt sömnapnésyndrom och

koldioxidretention som inte tolererar CPAP-behandling

underventilering med blodgasrubbning kan bilevel-

kan bilevel-apparat vara aktuell att förskriva, se

apparat vara aktuell att förskriva, se produktanvisning

produktanvisning Respiratorer (ventilatorer och bilevel).

Respiratorer (ventilatorer och bilevel).

2018-09-06 Hälso och sjukvårdsstyrelsen Produktanvisning
2018-08-30

270306 Luftrenare

Förskrivare
Läkare med specialistkompetens i barn och
ungdomsallergologi eller allergologi.
Kriterier
Svår perenn allergisk astma (steg 5 enligt GINA guidelines
och Läkemedelverkets kriterier) som inte kan
kontrolleras fullt med andra tillgängliga behandlingar.
Mål
Uppnå astmakontroll vid svår perenn allergisk astma vad
gäller symptom och astmaexacerbationer, utan samtidigt
användning av systemiska steroider.
Sekundärt mål är att uppnå minskade sömnstörningar.
Anvisningar
Avser utrustning för tempererat kontrollerat laminärt
luftflöde för användning nattetid.
Förskrivning kan göras till såväl barn som vuxna.
Utrustningen används nattetid, men avsikten är att
uppnå astmakontroll även dagtid, vilket kan ske om
exponering kan undvikas nattetid.
Utrustningen kan användas parallellt med annan
behandling som allergen immunterapi under en
övergångstid, tills den andra behandlingen kunnat
påbörjas och få effekt.
Utvärdering och uppföljning
Riktlinjer för utvärdering och uppföljning
Patientens ansvar
Riktlinjer för patientens ansvar
Antal utrustningar
Riktlinjer för antal utrustningar
Kostnadsansvar
Sjukhus

2018-09-05 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
2018-08-30

Produktanvisning

Förändringar gäller innehåll under här nämnda rubriker.

040606 Stödstrumpor

Förskrivare

Förskrivare

och

Läkare

Läkare

kompressionsstrumpor

Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast eller

Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast eller

för armar och ben och

sjuksköterska i samråd med läkare

sjuksköterska med medicinskt underlag av läkare

andra delar av kroppen

Anvisningar

Anvisningar

Medicinskt underlag från läkare måste finnas där diagnos Stödstrumpor kan inte förskrivas.
samt ordination av kompressionsbehandling framgår.

Det är det medicinska behovet och patientens

Stödstrumpor och kompressionsklass I för ben kan ej

hälsotillstånd som styr vilken kompressionsklass som kan

förskrivas och är Patientens egenansvar. Undantag vid

förskrivas. Kompressionsstrumpor av samma eller olika

brännskador. Lindor som används vid

kompressionsklass kan behöva kombineras.

kompressionsbehandling kan ej förskrivas som personliga Förutom strumpans förbrukningstid är det vid utbyte av
hjälpmedel.

försliten strumpa strumpans kondition som avgör om

Vid funktionsnedsättning som medför problem att ta på

utbyte ska ske. Förskrivaren gör bedömningen utifrån

benstrumpa av kompressionsklass II kan två benstrumpor behandlingsbehovet. Vid behov av strumppådragare är
av kompressionsklass I förskrivas och användas dubbelt

det förskrivarens ansvar att förskriva rätt

som alternativ och ger då motsvarande kompression som strumppådragare. Se produktanvisning 090903
klass II.

Strumppådragare.

Förutom strumpans förbrukningstid är det vid utbyte av
försliten strumpa strumpans kondition som avgör om
utbyte ska ske. Förskrivaren gör bedömningen utifrån
behandlingsbehovet.
Vid behov av strumppådragare är det förskrivarens

Patientens ansvar

ansvar att förskriva rätt strumppådragare. Se även

Följa instruktioner kring påtagandet och skötsel så att

produktanvisning 090903 Strumppådragare.

strumpan behåller sin funktion. Patienten får själv

Patientens ansvar

bekosta extra strumpor vid personliga önskemål om

Följa instruktioner kring påtagandet och skötsel så att

exempelvis annan färg eller om man önskar fler strumpor

strumpan behåller sin funktion.

än vad som medges av behandlingsskäl.

Patienten får själv bekosta extra strumpor exempelvis vid Antal utrustningar
personliga önskemål om annan färg eller om man önskar

Förskrivaren bedömer utifrån hygienaspekter samt

fler än vad som medges av behandlingsskäl

produkternas kondition och funktion hur många

Antal utrustningar

utrustningar patienten behöver under

Patienten kan behöva två kompressionsstrumpor

behandlingsperioden.

parallellt för att kunna byta vid tvätt.

2018-07-24 Redaktionell ändring

Produktanvisningar med Under Kostnadsansvar
kostnadsansvar

…(se Avtal som reglerar ansvaret för hälso- och sjukvård i

”Kommunal eller

VG).

regional primärvård”

…(se Hälso- och sjukvårdsavtalet)

2018-06-15 Ledningsrådet för hjälpmedel
180607

Produktanvisning

Produktanvisningen delas upp i portabla ramper

183015 Portabla ramper

respektive tröskelramper/tröskelkilar. Kriterier, mål,
anvisningar mm är därmed olika för de båda grupperna.
Nytt avsnitt:

Tröskelramper/tröskelkilar
Kriterier
d4600.2 måttlig svårighet att röra sig inom hemmet
eller
d465.2 måttlig svårighet att förflytta sig med hjälp av
utrustning (förflyttningshjälpmedel) vid nivåskillnader
Mål
d 4600 Att röra sig inom hemmet
eller
d465 Att förflytta sig med hjälp av utrustning
(förflyttningshjälpmedel)
Anvisningar
Tröskelramp/tröskelkil kan förskrivas vid tillfälligt behov
till den stadigvarande bostaden, vid behov av
permanent anpassning handläggs detta som
bostadsanpassning.
Utvärdering och uppföljning
Utvärdering och uppföljning ska utföras enligt
Handbokens modell
Patientens ansvar
Riktlinjer i Handboken gällande patientens ansvar
Antal utrustningar
Tröskelramp/tröskelkil kan förskrivas i det antal som
behövs för att patienten ska kunna förflytta sig till och
från rum som används för att utföra basala aktiviteter i
det dagliga livet (såsom hall, kök,
toalett/hygienutrymme, sovrum).

2018-06-11 Ledningsrådet för
hjälpmedel 171102

2018-06-11 Ledningsrådet för
hjälpmedel 171102

Produktanvisning

Anvisningar

Anvisningar

222712 Ur och klockor

Avser armbandsur, fickur, bordsur och väggur som kan

Avser armbandsur (ej med påminnelsefunktion), fickur,

förskrivas om behovet inte kan tillgodoses med produkt i

bordsur och väggur som kan förskrivas om behovet inte

allmän handel.

kan tillgodoses med produkt i allmän handel.

Produktanvisning

Anvisningar

Anvisningar

222715 Almanackor,

Förskrivning kan göras om behovet inte kan tillgodoses

Förskrivning kan göras om behovet inte kan tillgodoses

kalendrar och

med produkt i allmän handel.

med produkt i allmän handel, gäller även appar.

planeringssystem

2018-05-28 Hälso- och
sjukvårdsstyrelsen 180522

Produktanvisning

Produktanvisningen borttagen ur handboken.

090305 Ytterkläder

Anvisningen avsåg åkpåsar som därmed inte längre kan
förskrivas.

2018-04-25 Beredningsgrupp Handbok
och sortiment 180327

Produktanvisning

Anvisningstexten Rullstol med drivaggregat kan inte

122409 Drivaggregat för

förskrivas för att ersätta cykel, moped, bil, färdtjänst eller

manuella rullstolar

allmänna kommunikationer införs även i avsnitten som
gäller Patient/vårdarstyrda med joystick respektive
Vårdarstyrda.

2018-04-25 Beredningsgrupp Handbok
och sortiment 180327 och

Produktanvisning

Produktanvisningen delas upp i enkla respektive

241303 Fjärrstyrsystem

avancerade fjärrstyrsystem med olika kriterier för

Ledningsrådet för

förskrivning.

hjälpmedel 180410

2018-04-25 Beredningsgrupp Handbok

Produktanvisning

Texten ”Förskrivning följs upp med hjälp av

och sortiment 180327 och

042718 Hjälpmedel för

utvärderingsblankett minst en gång vartannat år. Förslag

Ledningsrådet för

sinnesstimulering

på utvärderingsblankett” tas bort och ersättas av en länk

hjälpmedel 180410

under Anvisningar: Förslag på utvärderingsblankett.

2018-04-25 Beredningsgrupp Handbok
och sortiment 180327 och
Ledningsrådet för
hjälpmedel 180410

Produktanvisningarna

Texten ”Individuellt anpassad uppföljning av träningen

044803 Tränings- och

och utvärdering av träningsresultatet krävs under hela

ergometercyklar,

förskrivningstiden, minst 1 gång/halvår” tas bort.

044808 Ståbarrar och
ståstöd, 044821
Tippbrädor
2018-04-25 Beredningsgrupp Handbok
och sortiment 180327 och
Ledningsrådet för
hjälpmedel 180410

I alla

För att förtydliga att modellen för Utvärdering och

produktanvisningar:

uppföljning ska användas är text i länkar i

Utvärdering och

produktanvisningar omformulerad:

uppföljning, Patientens

Utvärdering och uppföljning

ansvar, Antal

Utvärdering och uppföljning ska utföras enligt

utrustningar

Handbokens modell
Även övrig länktext är ändrad för att förtydliga vilka
riktlinjer som avses:
Patientens ansvar
Riktlinjer i Handboken gällande patientens ansvar
Antal utrustningar
Riktlinjer i Handboken gällande antal utrustningar

2018-02-20 Beslutad vid revideringen av
handboken 2015.
Publicerades inte då
eftersom det inte fanns
någon försörjning. Är nu
upphandlad av
Koncerninköp.

Ortoser, proteser och

2017-12-22 Beslutat i Ledningsrådet för
hjälpmedel 2017-12-13

Rörelsehinder ISO-kod
180921 Speciella
sittmöbler

2017-12-08 Beslutat i Beredningsgrupp
Handbok och sortiment
2017-11-28

Rörelsehinder ISO-koder Länk till länk till rapport om rullstolar i kollektivtrafiken.

Produktanvisningen tillagd och publicerad.

skor
ISO-kod 0630
Penisprotes

122203, 122209,
122218, 122306

Anvisning att detta endast kan förskrivas till barn tas
bort.
Kostnadsansvar för vuxna tillagt: Regional eller
kommunal primärvård (se Avtal som reglerar hälso- och
sjukvårdsansvaret i VG).
Länken borttagen, rapporten inaktuell.

2017-10-19 Beslutat i
Beredningsgrupp
Handbok och sortiment
2017-10-10

Rörelsehinder ISO kod
180906 Pallar och
ståstolar

2017-09-11 Beslutat i
Beredningsgrupp
Handbok och sortiment
2017-08-29

Produktanvisningar
under
huvudgrupperna:
Kognitivt stöd och
kommunikation,
Medicinsk behandling,
Rörelsehinder

2017-09-05 Samordningsfunktionen

Samtliga
produktanvisningar
under Synskada

Förskrivare:
Anpassningslärare, synpedagog, arbetsterapeut anställd
vid syncentral

Förskrivare:
Synpedagog, arbetsterapeut anställd vid syncentral

2017-09-05 Beslutat i
Beredningsgrupp
Handbok och sortiment
2017-08-29

Synskada ISO koderna
223612, 223912,
223905, 223907

Dator

IKT-enhet (information, kommunikation och teknik)

2017-05-24 Beslutat i
Beredningsgrupp
Handbok och sortiment
2017-05-22

Kognitivt stöd och
kommunikation ISO
kod 222716
Hjälpmedel för
minnesstöd
Rörelsehinder ISO kod
120612 Gåbord

2017-05-24 Beslutat i
Beredningsgrupp
Handbok och sortiment
2017-05-22

Kriterier:
Ståstol
d4104.3 Stor svårighet att stå vid utförandet av d630 att
bereda måltider och d640 hushållsarbete som inte kan
kompenseras med utrustning i hemmet eller enklare
hjälpmedel.

Kriterier:
Ståstol
d4104.3 Stor svårighet att stå vid utförandet av:
d630 att bereda måltider
eller
d640 hushållsarbete som inte kan kompenseras med
utrustning i hemmet eller enklare hjälpmedel.
Beställningsystem
Websesam

Anvisningar
Vid behov bör samråd ske med behandlingsansvarig
sjuksköterska alternativt med den läkare som förskrivit
läkemedlen.
Anvisningar
Gåbord med uppresningsfunktion
Förskrivs när enklare gånghjälpmedel inte kan användas. Kriterier
Gåbord med manuell höjdinställning förskrivs i första hand.
d450.3 Stor svårighet att gå
Gåbord med uppresningstillsats förskrivs vid nedsatt
och
uppresningsförmåga som kan kompenseras genom
d410.3 Stor svårighet att resa sig till stående eller stor
gåbordets uppresningsfunktion.
svårighet att sätta sig ner
Mål
d450 Att kunna förflytta sig gående
och
d410 Att kunna resa sig till stående eller att kunna sätta sig
ner
Anvisningar
Förskrivs när enklare gånghjälpmedel inte kan användas.

2017-04-20 Beslutat i
Beredningsgrupp
Handbok och sortiment
2017-03-28

Rörelsehinder
ISO kod 044827
Hjälpmedel för kropps
positionering under
behandling

2017-04-20 Beslutat i
Beredningsgrupp
Handbok och sortiment
2017-03-28

Rörelsehinder
ISO kod 241803
Hjälpmedel för att
gripa

2016-12-01 Beslutat i
Beredningsgrupp
Handbok och sortiment
2016-11-22

Medicinsk behandling
ISO kod 040321
Slemsugar

040321 Slemsugar
Anvisningar
Utifrån det individuella behovet kan det vara aktuellt
att förskriva olika typer av slemsugar som är
nödvändiga för den medicinska behandlingen.

040321 Slemsugar (slemsug och hostmaskin)
Anvisningar
Utifrån det individuella behovet kan det vara aktuellt att
förskriva olika typer av slemmobiliserande hjälpmedel
som är nödvändiga för den medicinska behandlingen.

2016-11-11 Beslutat i Ledningsrådet
för hjälpmedel
2016-11-04

Medicinsk behandling
ISO kod 041924
Infusionspumpar
(pump för
medicinering och
parenteral nutrition)

Förskrivare
Läkare inom länssjukvård
Kriterier
b510.3 Svår nedsättning av funktioner vid intagande
av föda
eller
b280.3 Svår
smärtförnimmelse eller
administrering av läkemedel, vätska eller näring
Kostnadsansvar
Vuxen: Sjukhus.
Barn till och med 17 år: Sjukhus eller Habilitering &
Hälsa beroende av vilken vårdgivare som har
behandlingsansvar för aktuell funktionsnedsättning.

2016-08-29 Beslutat i
Beredningsgrupp
Handbok och sortiment
2016-08-23

Kognitivt stöd och
kommunikation
ISO kod 042718
Hjälpmedel för
stimulering av sinnen
och känslighet

Förskriv
are
Läkare
Kriterier
b510.3 Svår nedsättning av funktioner vid intagande
av föda
eller
b280.3 Svår
smärtförnimmelse eller
administrering av läkemedel
Kostnadsansvar
Vuxen: Sjukhus eller regional primärvård beroende
av vilken vårdnivå som har behandlingsansvaret för
aktuell funktionsnedsättning
Barn till och med 17 år: Sjukhus, regional primärvård
eller Habilitering & Hälsa beroende av vilken
vårdgivare som har behandlingsansvar för aktuell
funktionsnedsättning.
Utvärdering och uppföljning
Förskrivning följs upp med hjälp av sömndagbok minst
en gång vartannat år.
Se riktlinjer

Kriterie
d410.3 Svår nedsättning av förmåga att ändra
grundläggande kroppsställning

Kriterie
d415.3 Svårt att bibehålla en kroppsställning

Anvisningar

Avser ej kroppsburna produkter.

Utvärdering och uppföljning
Förskrivning följs upp med hjälp av utvärderings
blankett minst en gång vartannat år.
Förslag på
utvärderingsblankett Se
riktlinjer

2016-08-25

Beslutat i
Beredningsgrup
p Handbok och
sortiment
2016-08-23

Rörelsehinder
ISO kod 091212
Toalettstolsförhöjningar,
fristående

Kriterier
d4153.2 Måttlig svårighet att bibehålla sittande ställning
eller
d4103.2 Måttlig svårighet att sätta/resa sig
eller
d4103.1 Lätt svårighet att sätta/resa sig efter operation
eller skada, för att förhindra komplikation
Mål
d4153 Att bibehålla sittande ställning
eller
d4103 Att kunna sätta/resa sig
Anvisningar

Kriterier
d4153.2 Måttlig svårighet att bibehålla sittande ställning
eller
d4103.2 Måttlig svårighet att sätta/resa sig
eller
d4103.1 Lätt svårighet att sätta/resa sig efter operation
eller skada, för att förhindra komplikation
eller
d450.2 Måttlig svårighet att gå
Mål
d4153 Att bibehålla sittande ställning
eller
d4103 Att kunna sätta/resa sig
eller att klara förflyttningar till/från toalett
Anvisningar
Målet ”att kunna sätta/resa sig” innefattar även att klara
detta på ett säkert sätt, med mindre ansträngning och/
eller mindre smärta

2016-08-25

Beslutat i
Beredningsgrup
p Handbok och
sortiment
2016-08-23
Beslutat i
Beredningsgrup
p Handbok och
sortiment
2016-08-23

Medicinsk behandling
ISO kod 040306
Inhalatorer

Förskrivare
Läkare med specialistkompetens inom allergologi,
lungsjukdomar, barn- och ungdomsmedicin eller
annan läkare med kompetens inom obstruktiv lungsjukdom

Förskrivare
Läkare

Medicinsk behandling
ISO kod 041924
Infusionspumpar
(pump för
medicinering och
parenteral nutrition)

Kriterier
b510.3 Svår nedsättning av funktioner vid intagande av
föda
eller
b280.3 Svår smärtförnimmelse

Samordningsfunkti
o nen i samråd med
Centrum för
läkemedelsnära
produkter

Medicinsk behandling
ISO kod 041924
Infusionspumpar
(insulinpump)

041924 Infusionspumpar (insulinpump)
Förskrivare
Läkare med specialistkompetens i internmedicin eller
barn- och ungdomsmedicin
Vid tillbehör till pump även sjuksköterska med kunskap i
diabetesvård
Kriterier
Medicinskt behov av kontrollerad tillförsel av läkemedel
när traditionell insulinterapi inte uppfyller målet.

Kriterier
b510.3 Svår nedsättning av funktioner vid intagande av
föda
eller
b280.3 Svår smärtförnimmelse
eller
administrering av läkemedel
Hela produktanvisningen är borttagen.
Insulinpump regleras i Handbok för diabetes.

2016-08-25

2016-06-21

2016-05-18

Beslutat i
Beredningsgrup
p Handbok och
sortiment
2016-05-10

Kognitivt stöd och
kommunikation ISO
kod 042718

2016-05-18

Beslutat i
Beredningsgrup
p Handbok och
sortiment
2016-05-10

Rörelsehinder ISO kod
044803

Mål
Uppnå acceptabel metabol kontroll och förhindra
långsiktiga komplikationer.
Anvisningar
Utvärdering och uppföljning
Se riktlinjer
Patientens ansvar
Se riktlinjer
Antal utrustningar
Se riktlinjer
Kostnadsansvar
Sjukhus
Anvisningar
Avser endast tyngdtäcke.
Innan förskrivning ska sömnhygieniska principer utredas
och hindrande omgivningsfaktorer undanröjas.
Förskrivning ska föregås av att
patient/närstående/personal för sömndagbok under 4
veckor innan behandling med tyngdtäcke påbörjas.
Förskrivet tyngdtäcke ska användas varje natt. Uppföljning
med sömndagbok ska göras minst en gång vartannat år.
Utvärdering och uppföljning
Förskrivning följs upp med hjälp av sömndagbok.
Mål
d4 Bibehålla eller öka aktivitet och delaktighet inom
området förflyttning
Anvisningar
Förskrivning förutsätter
- att patienten är motiverad att bedriva egen eller
självträning
- möjlighet till frekvent och regelbunden användning, själv
eller med hjälp av någon
annan enligt förskrivarens ordination och anvisning.
- att träningsbehovet inte kan tillgodoses på annat sätt
Avser manuella armergometercyklar eller
bencyklar/träningsredskap med pedaler som används
sittande i stol och/eller liggande i säng. Kan endast
förskrivas under en aktiv målinriktad träningsperiod. Vid
varaktigt behov av dokumenterad nytta av uppehållande

Anvisningar
Avser endast tyngdtäcke.
Innan förskrivning ska sömnhygieniska principer utredas
och hindrande omgivningsfaktorer undanröjas.
Förskrivning ska föregås av att
patient/närstående/personal för sömndagbok under 2 veckor
innan behandling med tyngdtäcke påbörjas. Resultatet
jämförs med sömndagbok 4 veckor under behandling med
tyngdtäcke som underlag för en förskrivning.
Förskrivet tyngdtäcke ska användas varje natt.
Utvärdering och uppföljning
Förskrivning följs upp med hjälp av sömndagbok minst en
gång vartannat år.
Mål
d4 Bibehålla eller öka aktivitet och delaktighet inom
området förflyttning
eller
d5 Bibehålla eller öka aktivitet och delaktighet inom
området personligvård
Anvisningar
Förskrivning förutsätter
- att patienten är motiverad att bedriva egen eller
självträning.
- att det finns mätbara, tidsatta mål
- möjlighet till frekvent och regelbunden användning, själv
eller med hjälp av någon annan enligt förskrivarens
ordination och anvisning.
- att träningsbehovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

träning kan förskrivningen förlängas.
Utvärdering och uppföljning
Individuellt anpassad uppföljning av träningen och
utvärdering av träningsresultatet krävs under hela
förskrivningstiden. Det gäller också vid varaktig
förskrivning, minst 1 gång/halvår.

2016-05-18

Beslutat i
Beredningsgrup
p Handbok och
sortiment
2016-05-10

Rörelsehinder ISO kod
044808

Anvisningar
Förskrivning förutsätter
- att patienten är motiverad
- möjlighet till frekvent och regelbunden användning, själv
eller med hjälp av någon
annan enligt förskrivarens ordination och anvisning.
- att träningsbehovet inte kan tillgodoses på annat sätt
Ståstöd kan endast förskrivas under en aktiv målinriktad
träningsperiod. Vid varaktigt behov av dokumenterad
nytta av uppehållande ståträning kan förskrivningen
förlängas.
Se även 122724 Manuella hjälpmedel för stående
förflyttning
Utvärdering och uppföljning
Individuellt anpassad uppföljning av träningen och
utvärdering av träningsresultatet krävs under hela
förskrivningstiden. Det gäller också vid varaktig
förskrivning, minst 1 gång/halvår.

2016-05-18

Beslutat i
Beredningsgrup
p Handbok och
sortiment
2016-05-10

Rörelsehinder ISO kod
044821

Anvisningar
Förskrivning förutsätter
- möjlighet till frekvent och regelbunden användning, själv
eller med hjälp av någon
annan enligt förskrivarens ordination och anvisning.
- att träningsbehovet inte kan tillgodoses på annat sätt
Kan endast förskrivas under en aktiv målinriktad
träningsperiod. Vid varaktigt behov av dokumenterad
nytta av uppehållande träning kan förskrivningen
förlängas.
Utvärdering och uppföljning
Individuellt anpassad uppföljning av träningen och
utvärdering av träningsresultatet krävs under hela

Avser manuella armergometercyklar eller
bencyklar/träningsredskap med pedaler som används
sittande i stol och/eller liggande i säng. Kan endast
förskrivas under aktiv målinriktad träningsperiod.
Utvärdering och uppföljning
Individuellt anpassad uppföljning av träningen och
utvärdering av träningsresultatet krävs under hela
förskrivningstiden, minst en gång/halvår
Anvisningar
Förskrivning förutsätter
- att patienten är motiverad
- att det finns mätbara, tidsatta mål
- möjlighet till frekvent och regelbunden användning, själv
eller med hjälp av någon
annan enligt förskrivarens ordination och anvisning.
- att träningsbehovet inte kan tillgodoses på annat sätt
Ståstöd kan endast förskrivas under aktiv målinriktad
träningsperiod. Se även 122724 Manuella hjälpmedel för
stående förflyttning
Utvärdering och uppföljning
Individuellt anpassad uppföljning av träningen och
utvärdering av träningsresultatet krävs under hela
förskrivningstiden, minst en gång/halvår.

Anvisningar
Förskrivning förutsätter
- möjlighet till frekvent och regelbunden användning, själv
eller med hjälp av någon
annan enligt förskrivarens ordination och anvisning.
- att träningsbehovet inte kan tillgodoses på annat sätt
- att det finns mätbara, tidsatta mål
Kan endast förskrivas under aktiv målinriktad
träningsperiod.
Utvärdering och uppföljning
Individuellt anpassad uppföljning av träningen och
utvärdering av träningsresultatet krävs under hela
förskrivningstiden, minst en gång/halvår.

förskrivningstiden. Det gäller också vid varaktig
förskrivning, minst 1 gång/halvår.
2016-04-06

Beslutat i
Beredningsgrup
p Handbok och
sortiment
2016-03-15

Rörelsehinder ISO kod
122409

Vårdarstyrda
Kriterier
d465.4 Total svårighet att förflytta sig med hjälp av
utrustning (rullstol)
Totalt hinder avseende sammanvägning av
omgivningsfaktorerna e310 närfamilj, e340 personliga
vårdgivare och personliga assistenter och e210 fysisk
geografi (egenskaper i den naturliga eller fysiska
omgivningen)
Mål
d999 Engagera sig/delta i samhällsgemenskap, socialt och
medborgerligt liv.

Vårdarstyrda
Kriterier
d465.4 Total svårighet att förflytta sig med hjälp av
utrustning (rullstol)
Totalt hinder avseende sammanvägning av
omgivningsfaktorerna e310 närfamilj, e340 personliga
vårdgivare och personliga assistenter och e210 fysisk
geografi (egenskaper i den naturliga eller fysiska
omgivningen). Förskrivarens riskanalys av förflyttning med
rullstol ska ingå i vad som bedöms vara total svårighet.

2016-04-06

Beslutat i
Beredningsgrup
p Handbok och
sortiment
2016-03-15

Rörelsehinder ISO
koder
122409,122303,1223
06

2016-03-22

Beslutat i
Beredningsgrup
p Handbok och
sortiment
2016-03-15
Beslutat i
Beredningsgrup
p Handbok och
sortiment
2016-03-15

Rörelsehinder ISO
koder 123612,
093312, 222430

Anvisningar
Före installation ska skriftligt tillstånd från
fastighetsägaren inhämtas.

Rörelsehinder ISO kod
123621

Selar med låg rygg och odelade benstöd
Selar med låg rygg och delade benstöd
Selar med hög rygg och odelade benstöd
Selar med hög rygg och delade benstöd
Amputationsselar
Lyftvästar
Hygienselar

Produktanvisningen uppdelad under
Lyftselar
Vändselar

Beslutat i
Beredningsgrup
p Handbok och
sortiment
2016-03-15

Rörelsehinder ISO kod
123103

Mål
d 4107 Att förflytta kroppen från en position till en annan i
liggande ställning
eller
d420 Att förflytta sig själv från en yta till en annan

Mål
d 4107 Att förflytta kroppen från en position till en annan i
liggande ställning
eller
d420 Att förflytta sig själv eller med hjälp av någon annan
från en yta till en annan

2016-03-22

2016-03-22

Mål
d999 Engagera sig/delta i samhällsgemenskap, socialt och
medborgerligt liv.
Socialt liv är aktiviteter som innehåller interaktion och
gemenskap med andra människor. Den enskilde ska
förmedla för omgivningen att aktiviteten är meningsfull
och kan förmedla sitt engagemang verbalt, med hjälp av
AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) eller
genom sitt kroppsspråk
Anvisningar
Före installation ska skriftligt tillstånd från
fastighetsägaren inhämtas. Medgivande till montering

2015-12-23

Beslutat i
Beredningsgrup
p Handbok och
sortiment
2015-12-17

Medicinsk behandling
ISO kod 043003

2015-12-23

Beslutat i
Beredningsgrup
p Handbok och
sortiment
2015-12-17
Beslutat i
Beredningsgrup
p Handbok och
sortiment
2015-12-17
Beslutat i
Beredningsgrup
p Handbok och
sortiment
2015-11-17
Beslutat i
Beredningsgrup
p Handbok och
sortiment
2015-10-22
Beslutat i
Beredningsgrup
p Handbok och
sortiment
2015-10-22
Beslutat i
Beredningsgrup
p Handbok och
sortiment
2015-10-22

Kognitivt stöd och
kommunikation ISO
kod 042718

Beslutat i
Beredningsgrup
p

2015-12-23

2015-11-17

2015-11-09

2015-11-09

2015-11-09

2015-11-02

Förskrivare
Arbetsterapeut på specialistnivå och ortopedingenjör med
medicinskt underlag av läkare med specialistkompetens i
handkirurgi, ortopedi, reumatologi, neurologi,
rehabiliteringsmedicin, barn- och ungdomsmedicin

Förskrivare
Arbetsterapeut på specialistnivå, ortopedingenjör med
medicinskt underlag av läkare med specialistkompetens i
handkirurgi, ortopedi, reumatologi, neurologi,
rehabiliteringsmedicin, barn- och ungdomsmedicin
Anvisningar
Förslag på sömndagbok

Rörelsehinder ISO
koder 091212 och
091218

Antal utrustningar
Dubbelutrustning kan medges vid exempelvis nivåskillnad
(bostad i flera plan) eller då patienten behöver en
förhöjning vid toaletten och en vid sängen

Antal utrustningar
Dubbelutrustning kan medges på grund av
omgivningsfaktorer som bostad i flera plan eller då patient
behöver en förhöjning vid toaletten och en vid sängen.

Rörelsehinder ISO
kod 123621

Kriterier
d420.4 Total svårighet att förflytta sig själv från en yta till
en annan

Kriterier
d420.3 Stor svårighet att förflytta sig själv från en yta till
en annan

Samtliga
produktanvisningar i
huvudgruppen
synskada

Tidigare formuleringar finns att få från
samordningsfunktionen

WHOs definition på synnedsättning lagts till i samtliga
produktanvisningar

Samtliga produktanvis
ningar för alla
huvudgrupper utom
ortoser, proteser och
skor
Rörelsehinder ISO
koder 122303,
122306, 122409

Tidigare formuleringar finns att få från
samordningsfunktionen

Förtydliganden gällande begreppen och, eller under
rubrikerna Kriterier och Mål. Överflödiga kriterier och
mål har tagits bort. Begreppen person, brukare och den
enskilde har ersatts med patient

Mål
d4600 Att röra sig inom hemmet för att möjliggöra
aktivitet och delaktighet
d4601 Att röra sig inom andra byggnader än hemmet
(avser barn och ungdomar i förskola/skola) för att
möjliggöra aktivitet och delaktighet

Synskada ISO kod
223612

Kriterier
b210.2 Måttlig nedsättning av synfunktioner (gäller endast
barn med diagnosen Spielmeyer Vogt).

Mål
d4600 Att röra sig inom hemmet för att möjliggöra
aktivitet och delaktighet
eller
d4601 Att röra sig inom andra byggnader än hemmet
(avser barn och ungdomar i förskola/skola) för att
möjliggöra aktivitet och delaktighet
Kriterier
b210.4 Total nedsättning av synfunktioner (gäller optiska
scanner och flexibord)

2015-11-02

Handbok och
sortiment
2015-10-22
Beslutat i
Beredningsgrup
p Handbok och
sortiment
2015-10-22

b 210.2 måttlig nedsättning av synfunktioner (gäller endast
patienter med diagnosen Spielmeyer Vogt). Gäller
knappsats och programvara till Sarepta
Anvisningar
Förtydliganden och revideringar har gjorts under
anvisningar

Synskada ISO koder
220306, 220318,
221803, 223021,
223904, 223905,
223907 och 223912
Rörelsehinder ISO kod
122421

Anvisningar
Tidigare formuleringar finns att få från
samordningsfunktionen

Anvisningar
Avser ej fabrikatsbundet rullstolstillbehör så som drivhjul,
drivringar, ekerskydd, länkhjul, länkhjulsgafflar och däck.

Anvisningar
Avser tillbehör som inte är av samma fabrikat som
rullstolen, såsom drivhjul, drivringar, ekerskydd, länkhjul,
länkhjulsgafflar och däck. Oavsett fabrikat kan ett extra
hjulpar med vinterdäck förskrivas om byte av hjul kan ske
utan att rullstolens inställningar behöver ändras.

2015-11-02

Beslutat i
Beredningsgrup
p Handbok och
sortiment
2015-10-22

2015-11-02

Beslutat i
Beredningsgrup
p Handbok och
sortiment
2015-10-22
Beslutat i
Beredningsgrup
p Handbok och
sortiment
2015-10-22

Rörelsehinder ISO
koder 123603 och
123604

Kriterier
d420.4 Total svårighet att förflytta sig själv från en yta till
en annan
d4104.4Total svårighet att stå

Kriterier
d420.3 Stor svårighet att förflytta sig själv från en yta till
en annan
d4104.3 Stor svårighet att stå

Rörelsehinder ISO kod
241303

Kriterier
d4600.4 Total svårighet att röra sig inom hemmet

Beslutat i
Beredningsgrup
p handbok
2015-08-26
Samordnings
- funktionen

Rörelsehinder ISO kod
223612

Kriterier
d445.4 Total svårighet att använda hand och arm

Kriterier
d4600.3 Stor svårighet att röra sig inom hemmet
eller
d445.3 Stor svårighet att använda hand och arm för att
genomföra koordinerade handlingar, räcka fram, vända
eller vrida händer eller armar som krävs för att hantera
föremål och dörrvred/dörrhandtag
Kriterier
d445.3 Stor svårighet att använda hand och arm

Rörelsehinder ISO
koder 122430 och
181210

Anvisningar
Sedan 2010-06-15 är Socialstyrelsens föreskrifter om
tvångs- och skyddsåtgärder (SOSFS 1980:87 och SOSFS
1992:17) upphävda. För mer information se
meddelandebladet
"Upphävda föreskrifter om tvångs- och
skyddsåtgärder" från Socialstyrelsen.

2015-11-02

2015-08-31

2015-06-28

Anvisningar
Redogörelse för regelverk angående Tvångs- och
skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna finns i
Socialstyrelsens meddelandeblad nr 12/2013.

.

2015-05-28

Beredningsgrupp
handbok 2015-0528

Rörelsehinder ISO kod
181224

2015-05-08

Samordnings
- funktionen

Rörelsehinder ISO kod
181503

Förskrivare
Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast
Vid förskrivning till person med hjärt- och lungsjukdom ska
samråd ske med behandlande läkare.
Mål
d4103.2 måttlig svårighet att sätta sig

Förskrivare
Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast

Mål
d4103 Underlätta att sätta sig ner och resa sig upp från
sittande ställning

