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                                                          Bil 7 
 
Förteckning grundutrustning från och med 2012-12-15    
        

Grundutrustning på biståndsbedömt särskilt boende och 

daglig verksamhet/dagverksamhet inom äldreomsorg och 

funktionshinder 

- Verksamheter så som biståndsbedömt särskilt boende, dagverksamhet, vårdenheter, 

förskolor och skolor, ska ha en grundutrustning av hjälpmedel som gör att miljön 

motsvarar behoven hos dem som vistas där. När det finns behov av nedanstående 

produkter eller tillbehör till dessa, är verksamhets-/enhetschef ansvarig för inköp, 

underhåll och för att personalen har lämplig utbildning.  
 

- Antalet produkter ska vara anpassat till enhetens behov.  
 

- Dessa hjälpmedel ska inte behöva omfattande individuell anpassning och ska utan 

större svårigheter kunna användas av de personer som vistas i verksamheten. 

Grundutrustning är något som förändras över tid när standarden i samhället förändras. 
 

- I de fall kravet på grundutrustning är uppfyllt, men inte täcker den boendes 

individuella behov ska personligt hjälpmedel förskrivas.  
 

- Förutom nedan angivna hjälpmedel finns det ytterligare produkter som kan vara såväl 

grundutrustning som individuellt förskrivet hjälpmedel. Vid oklarheter om produkten 

är förskrivningsbar eller ej kontakta arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast eller 

sjuksköterska (se Riktlinjer för kontakt med arbetsterapeut och 

fysioterapeut/sjukgymnast, samt kontakt med sjuksköterska) alternativt 

kostnadsansvarig för hjälpmedel. 

 

SÄNGAR  
 

Säng, höj- och sänkbar, inklusive tillbehör till exempel grindskydd 

Hjälpmedel förutom elektriskt reglerade, kan förskrivas till den boendes personligt ägda säng. 
    

Sängryggstöd elektriskt 
 

Filtstöd, för att minska tryck på fötterna  
 

Tryckavlastning för hälar  
 

Antidecubitusmadrass Madrass för trycksårsprevention (produktområde 043306)  När 

standardmadrass(inkl tryckreducerande skummadrass) inte är tillräcklig ska sjuksköterska 

efter bedömning, ordinera, prova ut och följa upp annan grundutrustningsmadrass för 

tryckprevention. När syftet är att förebygga tryck- och skjuvsår ska grundutrustning användas. 
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När syftet är att behandla sår ska sjuksköterska ta ställning till om grundutrustning räcker eller 

om patienten behöver en personligt förskriven madrass. 

PERSONLIG VÅRD  

 

Duschpall på ben med armstöd eventuellt ryggstöd 

 

Dusch- och toastol på hjul  

Arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast ska bedöma behov, prova ut och följa upp. 

Krävs anpassning av produkten utöver tillverkarens tillbehör förskrivs produkten.   

 

Förhöjd toalettstol höjd inklusive sittring ca 48 cm 

 

Toalettarmstöd 

 

Stödhandtag  

 

FÖRFLYTTNINGSHJÄLPMEDEL  

 

Gåbord för tillfälligt bruk, såväl manuella som elektriska. Kan dock förskrivas som 

personligt hjälpmedel när användningsområdet likställs med ett ordinärt gånghjälpmedel. 

 

Rullstol i standardutförande för tillfälliga transporter  

 

Rullstolspump 

 

Drivaggregat till rullstol inklusive fäste och montering. 

 

Personlyft mobil för sittande förflyttning, ska finnas i första hand 

  

Personlyft fast monterad för sittande förflyttning 

 

Lyftsele med hög rygg för akuta/tillfälliga behov 

 

Förflyttningshjälpmedel för akuta situationer, till exempel för att hjälpa någon upp ifrån 

golvet. 

 

Förflyttningshjälpmedel; glidlakan, uppresningsbälte/gåbälte och draglakan 

Arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast ska göra en riskbedömning, bedöma behov, 

prova ut och följa upp användningen av glidlakan och uppresningsbälten/gåbälten.  

Avancerade glidlakan ska förskrivas. 

 
 

ÖVRIGT  

 

Spoldesinfektor - Diskdesinfektor 

 

Våg för sittande eller liggande vägning  
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Kognitiva hjälpmedel för att på gruppnivå stödja struktur och tidsuppfattning                                         
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