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Förslag  
Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel 
för personer med funktionsnedsättning 

2022  
(till Regionstyrelsen Region Norrbotten och motsvarande hos länets 

kommuner) 

Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel är gemensamma för Region 

Norrbotten och Norrbottens kommuner.  

Riktlinjerna grundas på den för länets kommuner och Region Norrbotten 

gemensamma hjälpmedelspolicyn. Riktlinjerna revideras årligen. 

 Upphandling av hjälpmedelsprodukter grundas på dessa riktlinjer för 

förskrivning som är beslutade av politiken.  

 Tydliga riktlinjer för förskrivare är viktiga i den individuella 

behovsbedömningen, för att förskrivare ska kunna ta ställning till 

om ett hjälpmedel kan förskrivas eller inte. 

 Vid utskrivning från sjukhus ingår samverkan mellan regionens 

förskrivare och kommunernas förskrivare. Rutin för detta är 

framtagen. 

Gränsdragning länets kommuner – Region Norrbotten 

Vårdgivarnas ansvar för förskrivning av hjälpmedel för personer 18 år och 

äldre är beskrivet i Gränsdragning enligt avtal 2013.  

Region Norrbottens ansvar 

Hälso- och sjukvården i Region Norrbotten har ansvaret för hjälpmedel som 

förskrivs från specialistenheter (t.ex. andning, hörsel, ortopedteknik, syn), 

hjälpmedel till barn och ungdomar under 18 år samt förskrivning från 

sjukhusens vårdenheter som inte är primärvårdens ansvar t.ex. psykiatri och 

logopedi, övriga hjälpmedel där läkare är förskrivare och hjälpmedel till 

asylsökande.  

Årlig översyn 

Översyn av riktlinjerna för förskrivning av hjälpmedel för personer med 

funktionsnedsättning görs årligen med den gemensamma värdegrunden och 

hjälpmedelspolicyn som underlag för eventuella förslag till förändringar.  

Förslagen till förändringar av de riktlinjer som är gemensamma för 

vårdgivarna i Norrbotten tas fram av representanter från Norrbottens 

kommuner och Region Norrbotten i samråd med Länshjälpmedelsgruppen. 

Förslag till förändringar av riktlinjer som riktar sig till enbart regionens 

förskrivare ingår i hjälpmedelskonsulentverksamhetens uppdrag.  

Enligt strategin för patient och brukarmedverkan i Norrbottens län sker 

samverkan med intresseorganisationer för personer med 

funktionsnedsättningar och pensionärsorganisationerna i arbetet med förslag 

till riktlinjeförändringar. Medverkan har skett vid tre möten under året. De 

synpunkter som organisationerna lämnar gällande riktlinjerna ska tydligt 

framgå i den fortsatta beredningen. 

 

https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Hjalpmedelsportal/Riktlinjer-for-hjalpmedelsverksamheten-2012/
https://samarbeta.nll.se/producentplats/div-ls-bas-lss/_layouts/15/VISDocIdRedir.aspx?ID=lslss-4-1494
https://samarbeta.nll.se/producentplats/div-ls-bas-lss/_layouts/15/VISDocIdRedir.aspx?ID=lslss-4-662
https://samarbeta.nll.se/producentplats/vard/_layouts/15/VISDocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-7595
https://samarbeta.nll.se/producentplats/div-ls-bas-lss/_layouts/15/VISDocIdRedir.aspx?ID=lslss-4-1051
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Intresseorganisationer för personer med funktionsnedsättningar och 
pensionärsorganisationernas synpunkter:  

Intresseorganisationer för personer med funktionsnedsättningar och 

pensionärsorganisationerna har vid årets tre möten informerats om förslagen. 

De har inget att invända mot förslagen.  

 

Översikt förslag 2022 

Förslag inför 2022 innehåller förtydliganden och förändringar av riktlinjer. 

Motivering till förtydliganden och förändrade riktlinjer, se respektive ISO-

kod.  

Förtydliganden är viktiga för att förskrivaren ska kunna göra en individuell 

behovsbedömning i samverkan med patienten. Tydliga riktlinjer är också 

viktigt så att ändamålsenliga produkter upphandlas.  

 

 

Ändringar/Förtydligande per ISO-kod 

ISO-kod Norrbottens 

kommuner 

Region 

Norrbotten 

Ändring Förtydligande 

Ingen ändring 

04 27 18 Hjälpmedel för 

stimulering av sinnen och 

känslighet 

X X X  

09 12 03 Flyttbara 

toalettstolar 

 X  X 

09 33 04 Badbrädor X X  X 

09 33 05 Badsitsar X X X  

09 33 07 Duschstolar med 

eller utan hjul 

X X  X 

12 06 09 Gåstolar  X X  

12 18 21 Cykelanpassningar  X X  

12 22 09 Manuella rullstolar 

med ensidesframdrivning 

X X  X 

18 09 03 Stolar  X X  

18 09 09 Coxitstolar X X  X 

18 09 39 Modulära sittsystem X X  X 

18 12 10 Sängar och lösa 

sängbottnar, elektriskt 

reglerbara 

X X  X 

18 12 26 Sidoskenor att fästa 

på sängar 

X X  X 

18 12 28 Lyftbågar att fästa på 

sängar 

X X  X 
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18 21 03 Dörröppnare och 

dörrstängare 

X X  X 

22 24 30 Porttelefoner X X  X 

22 27 18 Personliga 

nödlarmssystem 

X X  Fortsatt 

utredning. 

 

Genomstruken text = Förslaget är att stryka den texten 

Understruken text = Förslag till ny text 

 

04 27 18 Hjälpmedel för stimulering av sinnen och 
känslighet 

Egenavgift  

Ingen egenavgift 

 
Särskild förskrivning 

Ja 

Vid behov av tyngdväst ska hjälpmedelskonsulent konsulteras.  

Förskrivningsrätt  

Tyngdväst: Arbetsterapeut  

Kriterier för förskrivning  

Tyngdväst: Kan förskrivas till patient med kognitiv funktionsnedsättning 

och med svåra* problem av 

1. b147 psykomotoriska funktioner* ex. motorisk oro och/eller  

2. b152 emotionella funktioner* ex. ångest.  

Med påverkan på aktivitetsutförande som orsakas av ovan nämnda 

kroppsfunktioner. 

Patient/närstående/personal ska föra dagbok under utprovningsperioden.  

Förskrivning kan endast ske efter genomförd utprovning och utvärdering där 

det visar sig att tyngdväst motsvarar uppsatt mål.  

Målsättningen med tyngdväst är att personen ska få ökat/förbättrat 

aktivitetsutförande och/eller minskad motorisk oro* och/eller minskad 

ångest* och därmed ökad delaktighet. 

Utvärderingen ska visa på hög användningsgrad och att användningen ger 

avsedd effekt.  

Utvärdering görs av förskrivare med förskrivningsrätt av tyngdväst.  

Gränsdragning kommun-landsting avtal 2013: Hälsocentral i första hand  
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Motivering: ISO-kod 04 27 18 togs bort i och med politikens beslut 

gällande riktlinjer för 2021 att tyngdtäcke ej längre ska vara 

förskrivningsbart.  

Inom denna ISO- kod förskrivs andra produkter (samtliga har föregåtts av en 

särskild förskrivning till Länshjälpmedelsgruppen) som kräver hälso- och 

sjukvårdens speciella kompetens vid utprovning och förskrivning, varför den 

måste läggas in igen. 

De senaste åren har ett 15 tal tyngdvästar förskrivits via särskild 

förskrivning. Majoriteten av dessa förskrivningar har vid uppföljning och 

utvärdering visats sig ha gett god effekt och ökad deltagande i aktivitet för 

patienten.  

 

09 12 03 Flyttbara toalettstolar 
Toalettstolar, med eller utan hjul, med en behållare och som kan användas 

för toalettbesök även på andra platser än badrummet. Här ingår t.ex. 

flyttbara toalettstolar och toalettrullstolar som kan användas i samband med 

dusch.  

Egenavgift  

Ingen egenavgift  

Förskrivningsrätt  

Förskrivningsrätten avser hygienstolar med hjul som kan användas för 

toalettbesök och dusch. Avser även pottstolar för barn. 

Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut  

Kriterier för förskrivning  

Kan förskrivas till patient med behov av att kunna rulla, själv eller med hjälp 

av annan person, till och från toalettstol och/eller dusch för d5101 att tvätta 

hela kroppen* och d530 att sköta toalettbehov*  

Gränsdragning kommun - landsting avtal 2013: Hembesök krävs 

 

Motivering: Pottstol har kunnat förskrivas i många år, men legat under 

annan ISO-kod i riktlinjerna 09 12 09 Toalettsitsar. Flyttas nu till rätt ISO-

kod. 

 

09 33 04 Badbrädor 
Egenavgift  

Landstinget: Hygienhjälpmedel utan hjul förskrivs som hjälpmedel med en 

egenavgift på 300 kr/st. Se Avgiftshandboken. Ingen egenavgift tas ut av 

barn och ungdomar under 20 år och patienter i palliativ vård. 

Kommunerna: Se respektive kommuns regelverk för avgifter. 

  

Förskrivningsrätt Förskrivningsrätten avser duschstol, duschpall, badbräda 

samt badstol.  

Ordinärt boende: Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut, 

Distriktssköterska  
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Särskilt boende: Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut 

 

Kriterier för förskrivning Duschpall/duschstol samt Badkarsbräda kan 

förskrivas för att underlätta för patient med svår* funktionsnedsättning som 

saknar förmåga d4104 att stå* eller d4154 att bibehålla stående ställning* för 

d510 att tvätta sig*  

 

Gränsdragning kommun - landsting avtal 2013: Hembesök 

rekommenderas  

Eget ansvar Små enklare pallar för ex dusch/kabin är eget ansvar. 

 

Motivering: Förtydligande, ingen ändring. 

 

09 33 05 Badsitsar 

Egenavgift  

Regionen: Hygienhjälpmedel utan hjul förskrivs som hjälpmedel med en 

egenavgift på 300 kr/st. Se Avgiftshandboken. Ingen egenavgift tas ut av 

barn och ungdomar under 20 år och patienter i palliativ vård. 

Ingen egenavgift  

Kommunerna: Se respektive kommuns regelverk för avgifter. 
Förskrivningsrätt  

Ordinärt boende: Förskrivningsrätten avser duschstol, duschpall, badbräda 

samt badstol för barn.  

Ordinärt boende: Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut inom 

barnhabiliteringen. Distriktssköterska  

Särskilt boende: Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut 

Kriterier för förskrivning  

Duschpall/duschstol samt badkarsbräda Badstol kan förskrivas för att 

underlätta för patient med svår* funktionsnedsättning som saknar förmåga 

d4104 att stå* eller d4154 att bibehålla stående ställning* för d510 att tvätta 

sig* d4153 att bibehålla sittande ställning*i badkar. 

Gränsdragning kommun - landsting avtal 2013: Hembesök 

rekommenderas  

Eget ansvar  

Små enklare pallar för ex dusch/kabin 

Badstol till vuxna är eget ansvar. 

   

Motivering: När det gäller badstol till vuxen finns inget upphandlat 

sortiment utan endast till barn. Förtydligande av riktlinjerna.  
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09 33 07 Duschstolar med eller utan hjul 
Hjälpmedel ger stöd för sittande vid duschning. Flyttbara toalettstolar, se 

kriterier för förskrivning 09 12 03.  

Egenavgift Landstinget: Hygienhjälpmedel utan hjul förskrivs som 

hjälpmedel med en egenavgift på 300 kr/st. Se Avgiftshandboken. Ingen 

egenavgift tas ut av barn och ungdomar under 20 år och patienter i palliativ 

vård.  

Kommunerna: Se respektive kommuns regelverk för avgifter.  

Förskrivningsrätt avser duschstol och duschpall, badbräda samt badstol.  

Ordinärt boende: Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut, 

Distriktssköterska  

Särskilt boende: Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut  

 

Kriterier för förskrivning  
Duschpall/duschstol samt badkarsbräda kan förskrivas för att underlätta för 

patient med svår* funktionsnedsättning som saknar förmåga d4104 att stå* 

eller d4154 att bibehålla stående ställning* för d510 att tvätta sig*  

Gränsdragning kommun - landsting avtal 2013: Hembesök 

rekommenderas  

Eget ansvar  

Små enklare pallar för ex dusch/kabin är eget ansvar 

 

Motivering: Förtydligande, ingen ändring 

 

12 06 09 Gåstolar 
Hjälpmedel med hjul och sits eller slingor, som stöder kroppen i samband 

med gång, med eller utan underarmsstöd. Här ingår t.ex. gåcyklar. 

Egenavgift 

Ingen egenavgift 

Förskrivningsrätt  

Sjukgymnast/Fysioterapeut  

Särskild förskrivning 

Ja, vid förskrivning av gåcykel. 

Kriterier för förskrivning  

Gåstol kan förskrivas för patient med nedsatt gångförmåga som medför 

stora* svårigheter att d4500 gå kortare sträckor* inomhus ex. att gå runt i 

rum eller korridor och/eller plant underlag utomhus när enklare 

gånghjälpmedel inte uppfyller behovet.  

Gåcykel kan endast förskrivas till barn upp t.o.m. 17 år, Särskild 

förskrivning gäller, kontakt ska tas med hjälpmedelskonsulent. Behovet av 

gångträning ska inte kunna tillgodoses av andra gånghjälpmedel i sortiment. 

Dubbelförskrivning av gåcykel kan inte ske. 

 

Gränsdragning kommun-landsting avtal 2013: Hembesök krävs 
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Motivering: Tillägg av nytt hjälpmedel, beskrivning av vad som gäller vid 

förskrivning av gåcykel till barn.  

 

12 18 21 Cykelanpassningar   
Tilläggsutrustning eller modifieringar av cyklar för att underlätta 

användning av cykel.  

Egenavgift  

Ingen egenavgift.  

Förskrivningsrätt  

Förskrivningsrätten avser tilläggsutrustning till cyklar för barn/ungdomar 

t.o.m. 17 år. Arbetsterapeut och Sjukgymnast/Fysioterapeut inom 

barnhabilitering  

Kriterier för förskrivning  

Stödhjul som inte finns att köpa i öppna handeln till patientens egen cykel 

kan förskrivas som hjälpmedel. I den individuella behovsbedömningen ska 

anpassning av cykel övervägas som förstahandsalternativ innan förskrivning 

av cykel. Dubbelförskrivning kan inte ske. 

Eget ansvar  

Cykel och tilläggsutrustning som finns att köpa i öppna handeln är personens 

eget ansvar. 

 

Motivering: Förslaget är att ta bort denna ISO-kod på grund av att stödhjul 

som idag kan förskrivas inte är en Medicinteknisk produkt.  

Medicintekniska produkter är enligt lagen produkter som enligt tillverkarens 

uppgift bland annat ”ska användas, separat eller i kombination med annat, 

för att hos människor påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en 

skada eller en funktionsnedsättning”.  

Enligt hälso- och sjukvårdslagen har regioner och kommuner en skyldighet 

att erbjuda en god och säker vård. Det gäller även konsumentprodukter som 

erbjuds som hjälpmedel. Kraven på kvalitet och säkerhet hos 

konsumentprodukter är inte detsamma som för medicintekniska produkter. I 

detta fall kan det vara en säkerhetsrisk i och med att stödhjulen monteras på 

privat cykel. Stödhjul till barn och ungdomar är idag endast 

förskrivningsbart i någon enstaka Region i Sverige. 
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12 22 09 Manuella rullstolar med 
ensidesframdrivning 

Egenavgift  

Ingen egenavgift  

Särskild förskrivning  

Ja, för rullstol med uppresningsfunktion  

Förskrivningsrätt  

Arbetsterapeut  

Kriterier för förskrivning  

Förskrivning kan ske för d465 att förflytta sig med hjälp av utrustning* d.v.s. 

rullstol när andra förflyttningssätt inte är tillräckliga och för d4153 att 

bibehålla sittande ställning*.  

Den enklaste modellen av rullstol som tillgodoser förflyttningsbehovet och 

behovet av sittkomfort förskrivs i första hand. Förskrivning av mer än en 

manuell rullstol för samma funktion kan endast göras när andra alternativ till 

förflyttning i den dagliga livsföringen inte finns.  

För rullstol med uppresningsfunktion ska målsättningen vara att underlätta i 

dagliga livets aktiviteter. Rullstolen ska ge patienten ökad självständighet. 

Behovet av d4104 att stå* ska vara regelbundet, flera gånger per dag. 

Rullstol med uppresningsfunktion kan inte förskrivas för enbart ståträning.  

Gränsdragning kommun-landsting avtal 2013: Hembesök 

rekommenderas  

 

Motivering : ISO-koden tas bort då den faller in under 12 22 06 Manuella 

rullstolar. Ensidesframdrivning ligger som ett tillbehör till manuella 

rullstolar.  

 

18 09 03 Stolar 
 Här ingår t.ex. stolar med eller utan en särskild mekanism för att  

hjälpa en person att resa sig upp ur stolen eller att sätta sig ner 

Egenavgift  

Ingen egenavgift 

Särskild förskrivning  

Ja, för sadelstolar 

Förskrivningsrätt 

Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut 

Vuxna personer: Förskrivningsrätten avser anpassad arbetsstol till personer 

med svår funktionsnedsättning*. Med anpassning avses t.ex. bålstöd eller 

elfunktion. 

Barn/ungdomar: Förskrivningsrätten avser anpassad arbetsstol till barn och 

ungdomar med måttlig eller svår funktionsnedsättning* och sadelstol till 

barn/ungdomar med svår funktionsnedsättning*. 
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Kriterier för förskrivning 

Vuxna 

Ordinärt och särskilt boende: Anpassad arbetsstol kan endast förskrivas 

till personer med svår funktionsnedsättning*.  

Anpassad arbetsstol kan förskrivas till patient med stora problem* gällande 

att sitta* och/eller bibehålla sittande ställning* oavsett aktivitet: 

 

Alt.1  för att d4153 att bibehålla sittande ställning* när rullstol inte 

är ett alternativ i aktuell aktivitet. 

 

Alt. 2  som d465 förflyttar sig med hjälp av utrustning* såsom 

gånghjälpmedel eller rullstol men som inte klarar d4103 att 

sitta* d.v.s. sätta sig ner och resa sig upp från vanlig möbel, 

förhöjd möbel eller vanlig kontorsstol. 

Om målet är att lättare kunna resa sig och sätta sig på en stol 

ska patienten kunna göra det självständigt med anpassad ar- 

betsstol.  

Daglig verksamhet: Arbetsstol kan förskrivas som hjälpmedel till person i 

daglig verksamhet som är i behov av en stol med fler inställningsmöjligheter 

än den grundutrustning som verksamheten har ansvar för att tillhandahålla. 

 

Barn/ungdomar 

Hemmet: Arbetsstol kan förskrivas när funktionsnedsättningen är måttlig 

eller svår* då stolar på den öppna marknaden och enklare anpassningar inte 

täcker behovet av sitthjälpmedel. 

Arbetsstol och sadelstol kan förskrivas i syfte att uppnå bästa möjliga 

bålstabilitet och huvudkontroll för att d 4153 bibehålla sittande ställning* 

och främja aktiviteter som d550 att äta* och d155 att förvärva färdigheter* 

t.ex. skriva, leka vid bord. Arbetsstolen kan också förskrivas i syfte att öka 

förutsättningarna för träning av motoriska funktioner som axel- och 

bålstabilitet samt huvudkontroll i samband med ovanstående aktiviteter. 

Sadelstol kan förskrivas till barn/ungdomar som behöver sitta på sadelsits för 

att uppnå stabilitet och god hållning minskad spasticitet vid aktiviteter 

inomhus där anpassad arbetsstol inte uppfyller behovet. Befintligt sortiment 

av stolar ska provas i första hand. 

Elektrisk höj- och sänkbar arbetsstol och/eller arbetsstol med elreglerad 

broms kan förskrivas till barn/ungdomar som med denna funktion blir 

självständiga i förflyttning till och från stol samt i sittande, samt där vårdare 

inte klarar av att reglera sitthöjden på grund av barnets vikt. Arbetsstol med 

manuellt reglerad höjdinställning ska först ha uteslutits. 

 

Skolan: 

Se Lokal överenskommelse Hjälpmedel i pedagogisk verksamhet 

 

Gränsdragning kommun- landsting avtal 2013: Hembesök krävs 
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Eget ansvar 

Enklare hjälpmedel t.ex. stol, pall eller kontorsstol/arbetsstol i 

standardutförande är eget ansvar. 

 

Motivering:  

Nya riktlinjer vad gäller sadelstolar; vissa barn och ungdomar behöver ett 

sadelsittande för att motverka att höftlederna luxerar eller för att motverka 

spasticitet. 

Elsitshöjning för tyngre barn: Riktlinjer som redan tillämpas. 

 

18 09 09 Coxitstolar  
Stolar på vilka en eller flera delar av sitsens framkant kan vinklas. Här 

ingår t.ex. arthrosstolar och coxitstolar med en särskild mekanism för att 

hjälpa en person att resa sig upp ur stolen eller att sätta sig ned.  

Egenavgift  

Ingen egenavgift 

Förskrivningsrätt  

Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut  

Vuxna personer: Förskrivningsrätten avser anpassad arbetsstol till personer 

med svår funktionsnedsättning*. Med anpassning avses t.ex. bålstöd eller 

elfunktion.  

Barn/ungdomar: Förskrivningsrätten avser anpassad arbetsstol till personer 

med måttlig eller svår funktionsnedsättning*.  

Kriterier för förskrivning  

Vuxna  

Ordinärt och särskilt boende: Anpassad arbetsstol kan endast förskrivas 

till personer med svår funktionsnedsättning*. Anpassad arbetsstol kan 

förskrivas till patient som inte klarar d4103 att sitta* d.v.s. sätta sig ner och 

resa sig upp från vanlig möbel, förhöjd möbel eller vanlig kontorsstol eller 

d4153 att bibehålla sittande ställning* när rullstol inte är ett alternativ. 

Anpassad arbetsstol kan förskrivas till patient med svår 

funktionsnedsättning* som d465 förflyttar sig med hjälp av utrustning* 

såsom gånghjälpmedel eller rullstol men som inte klarar d4103 att sitta*.  

Daglig verksamhet: Arbetsstol kan förskrivas som hjälpmedel till person i 

daglig verksamhet som är i behov av en stol med fler inställningsmöjligheter 

än den grundutrustning som verksamheten har ansvar för att tillhandahålla.  

Barn/ungdomar  

Hemmet: Arbetsstol kan förskrivas när funktionsnedsättningen är måttlig 

eller svår* då stolar på den öppna marknaden och enklare anpassningar inte 

täcker behovet av sitthjälpmedel. Arbetsstol kan förskrivas för att patienten 

ska klara av aktiviteter som d550 att äta* och d155 att förvärva färdigheter* 

t.ex. skriva, leka vid bord. Arbetsstolen kan också förskrivas i syfte att öka 

förutsättningarna för träning av motoriska funktioner som axel- och 

bålstabilitet samt huvudkontroll i samband med ovanstående aktiviteter. 

Skolan:  
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Se Ansvarsfördelning för hjälpmedel i skolan  

Gränsdragning kommun- landsting avtal 2013: Hembesök krävs  

Eget ansvar  

Enklare hjälpmedel t.ex. stol, pall eller kontorsstol/arbetsstol i 

standardutförande är eget ansvar.  

 

Motivering: Hjälpmedlet har inte förskrivits på flera år och inget sortiment 

finns. Coxitsitsen finns att förskriva som tillbehör till 18 09 03 Stolar. 

 

18 09 39 Modulära sittsystem 
 Sittsystem där en stolram kan förses med olika sittmoduler som därefter kan 

ställas in så att man uppnår en specifik sittställning. Här ingår t ex stolar 

som sätts samman av olika delar.  

Egenavgift  

Ingen egenavgift  

Förskrivningsrätt  

Arbetsterapeut och Sjukgymnast/Fysioterapeut.  

Formgjuten sits: Sitteamets hjälpmedelskonsulenter (leg. arbetsterapeut och 

leg. fysioterapeut)  

Kriterier för förskrivning  

Modulärt sittsystem kan förskrivas till patient med svår 

funktionsnedsättning* med sittproblematik och behov av ett individanpassat 

sittande.  

Modulärt sittsystem kan förskrivas för att d4153 bibehålla sittande ställning* 

och för att klara av aktiviteter som d550 att äta* och d155 att förvärva 

färdigheter* t.ex. skriva, leka vid bord.  

Sittsystemet kan också förskrivas i syfte att öka förutsättningarna för träning 

av motoriska funktioner som axel- och bålstabilitet samt huvudkontroll i 

samband med ovanstående aktiviteter.  

Elektriskt höj-och sänkbart sittsystem kan förskrivas när manuellt lyftreglage 

inte är tillräckligt för behovet av höjdjustering. 

Formgjuten sits  

Innan förskrivning av formgjuten sits ska en bedömning vara gjord av 

Region Norrbottens sitteam.  

 Formgjuten sits kan förskrivas till patient med svår funktionsnedsättning* 

med sittproblematik och behov av ett individanpassat sittande.  

 Förskrivning av formgjuten sits kan göras när andra hjälpmedel inte kan 

tillgodose behovet av sittande i rullstol, arbetsstol eller hygienstol.  

 Översyn av behovet i kombination med förskrivna hjälpmedel ska göras.  

 Formgjuten sits kan förskrivas för d4153 att bibehålla sittande ställning* 

behov i olika aktiviteter t.ex. förflyttning och hygien. 

 

Motivering: Förtydligande, ingen förändring 
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18 12 10 Sängar och lösa sängbottnar, elektriskt 
reglerbara 
Sängar med möjlighet att reglera en eller flera sektioner av sängbotten i 

höjd eller vinkel. Inställningen, som regleras elektriskt, kan göras av den 

som ligger i sängen eller av en vårdare 
Sänggrindar och lyftbågar att fästa på egen säng se 18 12 26 och 18 12 28  

Egenavgift  

Ingen egenavgift  

Förskrivningsrätt  

Ordinärt boende: Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut  

Särskilt boende: Se lokala riktlinjer.  

Här ingår även alla tillbehör till elektriskt reglerbar säng. 

Kriterier för förskrivning  

Patientens befintliga säng skall i första hand anpassas med enklare lösningar.  

 

Säng kan förskrivas till person med funktionsnedsättning för d410 att ändra 

grundläggande kroppsställning* eller för d415 att bibehålla en 

kroppsställning* och/ eller underlätta personlig vård. 

Patienten ska själv kunna reglera sängen och därigenom bli mer oberoende 

av hjälp.  

Säng kan också förskrivas till person i eget boende när vården sköts av 

närstående/personal. Hjälpbehovet skall vara omfattande och omvårdnaden 

utföras huvudsakligen i sängen.  

Sänggrind kan förskrivas för att förhindra fall ur säng och/eller för att 

underlätta d410 att ändra grundläggande kroppsställning*.  

 

Gränsdragning kommun- landsting avtal 2013: Hembesök krävs  

 

Eget ansvar  

Ordinärt boende: Standard madrass är personens eget ansvar. 

 

Motivering: ISO9999 är ändrat, sänggrindar ligger nu som tillbehör till 

säng.  
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18 12 26 Sidoskenor att fästa på sängar  
Nedfällbara eller löstagbara skenor som förhindrar att personen ramlar ur 

sängen 

Här ingår stöd/vändhandtag som monteras på privat säng. Tillbehör till 

elektriskt reglerbara sängar se 18 12 10. 

Egenavgift 

Ingen egenavgift 

Förskrivningsrätt 

Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut 

Kriterier för förskrivning 

Sänggrind kan förskrivas för att förhindra fall ur säng och/eller för att 

underlätta d410 att ändra grundläggande kroppsställning*. 

Gränsdragning kommun- landsting avtal 2013: Hembesök krävs 

 

Motivering: Det finns inget sortiment till denna ISO-kod. Nya produkter 

under andra ISO-koder, se 18 12 28 lyftbågar att fästa på sängar, finns idag 

som inte gör någon åverkan på privat säng.  

 

18 12 28 Lyftbågar att fästa på sängar  
Löstagbara skenor som gör det möjligt för en person att förflytta sig i 

sängen eller sätta sig upp själv  

Här avses ingår stöd vändhandtag/uppresningsstöd som monteras på privat 

säng.  

Tillbehör till elektriskt reglerbara sängarna se 18 12 10  

Fristående lyftbågar, se 12 31 09  

Löstagbara stödskenor och handtag se 18 18 10 (Stödstång) 

Egenavgift  

Ingen egenavgift  

Förskrivningsrätt  

Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut  

Kriterier för förskrivning  

Uppresningsstöd kan förskrivas Sänggrind kan förskrivas för att förhindra 

fall ur säng och/eller för att underlätta d410 att ändra grundläggande 

kroppsställning*.  

Gränsdragning kommun- landsting avtal 2013: Hembesök krävs 

 

Motivering: ISO9999 är ändrat sänggrind tillhör inte längre denna ISO-kod. 

Ligger nu som tillbehör till 18 12 10 Sängar och lösa sängbottnar, elektriskt 

reglerbara.  
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18 21 03 Dörröppnare och dörrstängare   

Här avses fjärrmanövrerad upplåsningsfunktion. 

Egenavgift  

Ingen egenavgift  

Särskild förskrivning  

Ordinärt boende: Ja, för fjärrmanövrerad upplåsningsfunktion. 

 

Förskrivningsrätt 

Arbetsterapeut för patient med funktionsnedsättning av 

neuromuskuloskeletala och rörelserelaterade funktioner*.  

 

Kriterier för förskrivning 

Fjärrmanövrerad upplåsningsfunktion kan förskrivas till patient med 

rörelsehinder och uttalad svårighet att förflytta sig till ytterdörren i bostaden 

och som vistas ensam stor del av dygnet. 

Fjärrmanövrerad upplåsningsfunktion kan inte förskrivas om patienten är i 

behov av automatisk dörröppnare.  

 

Gränsdragning kommun-landsting avtal 2013: Hembesök krävs. 

 

Eget ansvar: Anpassningar för dörrvred är eget ansvar. 

 

Motivering: Ny ISO-kod för fjärrmanövrerad upplåsningsfunktion. Ingen 

förändring i riktlinjen. 

 

22 24 30 Porttelefoner  

Egenavgift  

Ingen egenavgift  

Särskild förskrivning  

Ordinärt boende: Ja, för fjärrmanövrerad upplåsningsfunktion 
Förskrivningsrätt  

Arbetsterapeut för patient med funktionsnedsättning av 

neuromuskuloskeletala och rörelserelaterade funktioner* Synpedagog för 

patient med nedsättning av b210 synfunktioner* och b1561 visuell 

perception*.  

Kriterier för förskrivning  

Porttelefoner kan förskrivas till patient med rörelsehinder och uttalad 

svårighet att förflytta sig till ytterdörren i bostaden och som vistas ensam 

stor del av dygnet. Porttelefon kan inte förskrivas till entrédörr i 

flerfamiljshus. Fjärrmanövrerad upplåsningsfunktion kan förskrivas när 

patienten inte är i behov av automatisk dörröppnare.  
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För synpedagog avser förskrivningsrätten porttelefon till person med 

synnedsättning. Porttelefon kan förskrivas för ökad trygghet för person som 

vistas ensam stor del av dagen. När porttelefon behöver kompletteras med 

automatisk dörröppnare ansöks dörrautomatik genom 

bostadsanpassningsbidrag.  

Gränsdragning kommun-landsting avtal 2013: Hembesök krävs. 

 

Motivering: Ny ISO-kod för fjärrmanövrerad upplåsningsfunktion se 18 21 

03 Dörröppnare och dörrstängare. 

 

22 27 18 Personliga nödlarmssystem  
Hjälpmedel som antingen sätts igång av användaren själv eller aktiveras 

automatiskt i händelse av en personlig nödsituation.  

Egenavgift  

Ingen egenavgift  

Förskrivningsrätt  

Förskrivningsrätten avser larm för patient med epilepsi  

Patientansvarig läkare för medicinering av epilepsi  

Kriterier för förskrivning  

Larm kan förskrivas när det av medicinska skäl finns behov av att påkalla 

uppmärksamhet från närstående/personal i bostaden.  

Övrigt  

Larm kopplat till kommunal larmfunktion hanteras inte av 

hjälpmedelsverksamheten. Vid behov av trygghetslarm, kontakta 

kommunens Socialtjänst. 

 

Motivering: Inom ISO-kod 22 27 18 finns idag i Norrbotten endast 

larm för patient med epilepsi att förskriva. 

Önskemål om att kunna förskriva Närlarm inom hemmet har 

inkommit till Hjälpmedelsverksamheten. 

Vi har inventerat hur det ser ut i andra regioner i Sverige och det 

varierar mycket. 

Vart går gränsen mellan Hälso- och sjukvårdslagen respektive 

Socialtjänstlagen? 

Vårt förslag är fortsatt utredning samt att lyfta frågan i 

Hjälpmedelschefsnätverket i Sverige som drivs av SKR. Detta i syfte 

att få en samsyn samt finna rätt lagstöd gällande denna typ av 

hjälpmedel. 

 

 


