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Innan förskrivning av hjälpmedel till barn ska följande beaktas
Ur Hjälpmedelshandboken i avsnittet:
Riktlinjer vid förskrivning av hjälpmedel /Hjälpmedel som kan
förskrivas/Hjälpmedelssortiment

Hjälpmedelsenheterna upphandlar hjälpmedel enligt lagen om offentlig upphandling. I Västmanland
gör Region Västmanland och länets kommuner gemensam upphandling av hjälpmedel där de båda
har ett ansvar. De upphandlade hjälpmedlen är det sortiment som förskrivaren kan erbjuda patienten vid förskrivning av hjälpmedel. Om dessa inte tillgodoser patientens behov finns möjlighet att
göra en ansökan om hjälpmedel utanför sortiment.
Vid upphandlingen ställs krav som till exempel att produkten ska vara en CE-märkt medicinteknisk
produkt. Produkten ska motsvara specificerade funktioner och uppfylla säkerhets- och teknikkrav.
Vid upphandling tas också hänsyn till hjälpmedlets livscykelkostnad som påverkas av inköpskostnad,
behov av service med mera.
Inom Hjälpmedelscentrum ansvarsområde presenteras förändringar i sortimentet efter genomförd
upphandling i Hjälpmedelsrådet och i Hjälpmedelscentrum informationsbrev, HMC-info. De senaste
numren av HMC-info finns på Hjälpmedelscentrum webbplats.
Produkter som finns att köpa i öppna handeln så kallade konsumentprodukter och produkter som
vanligen ingår i hemmiljön ”var mans produkt” är egenansvar och får därför köpas av den enskilde.
Det finns dock några undantag, till exempel GPS-larm och surfplattor för kommunikation.

Riktlinjer vid förskrivning av hjälpmedel/Hjälpmedel som kan
förskrivas/Hjälpmedelscentrum sortiment
Inom Hjälpmedelscentrum finns:
•
•
•

grundsortiment inklusive designtillbehör
specialsortiment
produkt utanför beslutat sortiment

Riktlinjer vid förskrivning av hjälpmedel/Förskrivningsprocessen/Bedöma behov av
insatser – identifiera hälsotillstånd
•

Identifiera hälsotillstånd

•

Utgå från det behov av stöd (hjälpmedel) som patienten har

•

Relatera behoven till andra planerade eller vidtagna åtgärder

•

Ta reda på lokala förutsättningar – hjälpmedelshandboken

•

Dokumentera åtgärderna och målet med hjälpmedlet i en plan eller i patientjournalen. Förskrivare och patient ska vara överens om målet med hjälpmedlet.

•

Välja alternativ väg till hjälpmedel

Riktlinjer vid förskrivning av hjälpmedel/Förskrivningsprocessen/Prova ut, anpassa och
välja lämplig specifik produkt

Efter behovsbedömning ska förskrivaren prova ut, anpassa och välja lämpligt hjälpmedel. Förskrivaren ska informera om de hjälpmedel som finns och erbjuda patienten möjlighet att välja hjälpmedel
när det finns olika hjälpmedel tillgängliga. I valet av produkt ska patienten så långt som det är möjligt
vara delaktig. Att patienten ska fungera i sin miljö och livssituation ska vara avgörande.
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Den genomförda behovsbedömningen och lokala förutsättningar är grunden för val av hjälpmedel.
Hänsyn ska även tas till lager- och bassortiment inom regionen. Det är viktigt att förskrivaren vid val
av lämplig specifik produkt även analyserar de eventuella risker som finns i samband med
användandet av hjälpmedlet och informerar om dessa.

Riktlinjer vid förskrivning av hjälpmedel/Vem kan få hjälpmedel förskrivet/Hjälpmedel
till barn/ungdomar

Personer räknas som barn/ungdom till och med dagen innan de fyller 20 år. Det är viktigt att ta hänsyn till att barn/ungdomar har speciella behov i jämförelse med vuxna. Utifrån barnets behov, ska
det så långt det är möjligt, ges förutsättningar till utveckling i vardagen.
Dubbelförskrivning är möjligt för barn/ungdomar där det bedöms orealistiskt att regelbundet transportera skrymmande hjälpmedel mellan till exempel hem och förskola, skola eller stödfamilj.
Produkter som ett barn/ungdom normalt behöver är ett egenansvar. Det gäller till exempel gunga,
cykelkärra, pulka och andra fritids- eller idrottshjälpmedel. Regionen kan i vissa fall stå för anpassning
av egenköpt produkt. En förutsättning är att tekniker bedömt att det är möjligt. Återställning efter
anpassning bekostas inte av regionen.

Riktlinjer vid förskrivning av hjälpmedel/ Vem kan få hjälpmedel förskrivet/Dubbelförskrivning
Dubbelförskrivning innebär att en patient har behov av två funktionellt lika hjälpmedel med samma
användningsområde. Grundprincipen är att en uppsättning av ett hjälpmedel kan förskrivas men
dubbelförskrivning kan förekomma. Trippelutrustning är ett egenansvar.
Dubbelförskrivning kan vara aktuellt till barn (under 20 år) för speciell teknisk utrustning, för stora
och tunga hjälpmedel där det inte är möjligt att regelbundet transportera dessa mellan till exempel
hemmet och skola.
Det finns specifika regler om dubbelförskrivning för olika produktområden. Dessa finns beskrivna
under respektive produktområde.

Riktlinjer vid förskrivning av hjälpmedel/ Vem kan få hjälpmedel förskrivet/Hjälpmedel
för fritid

Hjälpmedel för sport, motion och hobbyverksamhet eller till fritidsboendet är egenansvar vilket innebär att personen själv bekostar dessa.
För barn och ungdomar är det viktigt att ta hänsyn till att de har speciella behov i jämförelse med
vuxna. Utifrån barnet eller ungdomens behov ska det om möjligt, ges förutsättningar till utveckling
gällande lek och andra aktiviteter.
Personer räknas som barn/ungdom till och med dagen innan de fyller 20 år.

Riktlinjer vid förskrivning av hjälpmedel/ Vem kan få hjälpmedel förskrivet/Hjälpmedel
vid resor utomlands
Om en patient ska göra resor eller vistas utomlands bör de ha en reseförsäkring. Om ett hjälpmedel
skadats vid transport, till exempel vid flygresa eller färdtjänst ska patienten göra en anmälan till
transportbolaget. Transportskada ersätts via reseförsäkring och inte av Region Västmanland.
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Gemensamma bestämmelser/Patientens ansvar

Hjälpmedel som förskrivs är lån från Region Västmanland och ska återlämnas till Hjälpmedelscentrum, Synenheten, Hörselenheten, vårdcentralen, sjukhuset eller kommunens rehabiliteringsenhet
när de inte längre används. Undantag gäller förbrukningsartiklar.

Patienten ska förvara hjälpmedlen så att de inte tar skada eller används av andra. Patienten ansva-

rar själv för normalt underhåll av hjälpmedlet och följer de anvisningar som framgår av leverantörens
bruksanvisning. Till normalt underhåll hör till exempel rengöring, smörjning och pumpning av däck.

Kostnadsansvar för hjälpmedel/Personligt förskrivna hjälpmedel/Artikelansvar (tidigare
nivåindelning):

• Ansvar 1 – regionen har betalningsansvar i samtliga boendeformer. Hjälpmedlen är hyreshjälpmedel eller försäljningshjälpmedel. Habiliteringscentrum har kostnadsansvar för hjälpmedel som förskrivs till patienter som beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Exempel är hjälpmedel som är
komplexa och kostsamma till exempel eldrivna rullstolar, kommunikationssystem samt tillbehör till
dessa.

• Ansvar 2 – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilda boendeformer. Hjälpmedlen är hyreshjälpmedel eller försäljningshjälpmedel. Habiliteringscentrum har kostnadsansvar för hjälpmedel som förskrivs till patienter som beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Exempel på hjälpmedel är manuella rullstolar och rollatorer.
• Ansvar 3 – Rekvisitionshjälpmedel. Enklare hjälpmedel som inte förskrivs via Hjälpmedelscentrum.
Beställs till enheten, oftast i större antal. Hjälpmedlen är försäljningshjälpmedel. Regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilda boendeformer. Habiliteringscentrum har
kostnadsansvar för hjälpmedel som förskrivs till patienter som beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Hjälpmedel som används i hemsjukvård betalas av Region Västmanland. Exempel på hjälpmedel är badbräda, griptång och sängklossar.
• Ansvar 4 – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilda boendeformer. Hjälpmedlen är hyreshjälpmedel eller försäljningshjälpmedel. Kommunen har betalningsansvar för patienter som bor i särskilda boendeformer men beviljats insatser från Habiliteringscentrum.
Exempel på hjälpmedlen är omvårdnadshjälpmedel som personlyftar, dusch- och toalettstolar på hjul
och reglerbara sängar.
Artikel med * = försäljning, förskrivs i webSesam
Artikel med** = försäljning, beställs i webSesam

Riktlinjer vid förskrivning av hjälpmedel/Avgifter/Avgifter för däck och slang

Byte av luftpumpade däck och slang till drivhjul till rullstolar och sittvagn bekostas av patienten. Byte
till massiva däck till manuella rullstolar är kostnadsfritt för patienten.

Hjälpmedel/Hjälpmedelscentrum/Blanketter som skickas in via webSesam
Beställa en utprovning
Initiera en specialanpassning
Produkt utanför beslutat sortiment
Underlag för utprovningar
Specialanpassning
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Hjälpmedel/Hjälpmedelscentrum/Blanketter som skickas in via Hjälpmedelscentrums
uppladdningstjänst
Förskrivning av hjälpmedel, när inte förskrivning kan ske i webSesam
Beställning av hjälpmedel
Överskrivning av hjälpmedel
Uppföljning/utvärdering av hjälpmedel
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Produkter

Produktområde 04 Hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling
Tränings och ergometercyklar
Kriterier: Elektrisk Manuped/bentränare kan förskrivas till patienter som saknar självständig
gångförmåga för att kunna genomföra kontinuerlig cirkulationsbehandling i hemmet för att till
exempel motverka ödem. Hjälpmedlet ska vara en del av en fysioterapeutisk/sjukgymnastisk
behandlingsplan. Behovet ska vara långvarigt och träningen regelbunden.

Tränings- och ergometercyklar

ISO-kod 044803
www.primed.se
S- 34850 Motomed Viva 2 Ben + Arm

Manuell arm-/bentränare kan förskrivas till patient med nedsatt gångförmåga och grav led-, muskel-,
eller neurologisk sjukdom, som kan bibehålla rörlighet och cirkulation med daglig träning.
Hjälpmedlet ska vara en del av en fysioterapeutisk/sjukgymnastisk behandlingsplan. Behovet ska vara
långvarigt och träningen regelbunden.
S-32982 Manuped

Hjälpmedel för gångträning
ISO-kod 044807

Barr
Kriterier: Behov av Sjukgymnast/Fysioterapeutisk behandling där träningen
skall vara intensiv/regelbunden. Max en barr/person.
www.maydayaid.se
S-10461 Barr fristående liten diam 25mm
Handtagsrör Ø 25mm , höjd 36-50cm, bredd 38-50cm, längd 2m
S-10462 Barr fristående stor diam 32mm
Handtagsrör Ø 32mm , höjd 50-82cm, bredd 60-73cm, längd 2,66m
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www.medema.se
Utgått leverantör
S-10533 Barr 3 meter
Höjd 60-9 5cm
Bredd max 60 cm

Arm-, bål- och benträningsredskap
ISO-kod 044815

Kriterier: Kan förskrivas till patient med grav led-, muskel-, eller neurologisk sjukdom, som kan
bibehålla rörlighet och cirkulation med daglig träning.
• Hjälpmedlet ska vara en del av en sjukgymnastisk/fysioterapeutisk behandlingsplan.
• Förskrivare ska ha utrett om det finns plats för hjälpmedlet i hemmet samt informerat patienten
om hjälpmedlets storlek.
• Behovet ska vara långvarigt och träningen regelbunden.
Studsmatta
Kriterier: Studsmatta kan förskrivas till barn med cystisk fibros i samråd med hjälpmedelskonsulent
Bobathboll förskrivningsbar i webSesam
www.medema.se
S-04689 Boll Bobath Silver 45cm *
S-00020 Boll Bobath 46-55cm diameter *
S-00021 Boll Bobath 56-65cm diameter *
S-11603 Boll Bobath 66-75cm *
S-00022 Boll Bobath 86-95cm diameter *

Jätteboll (Boll Jätte i Sesam)
www.varsam.se
S-32321 Boll Jätte 55cm Varsam *
S-33056 Boll Jätte 65cm Varsam *
S-32977 Boll Jätte 75cm Varsam *
S-17906 Boll Jätte 85cm Varsam *
S-14756 Boll Jätte 95cm Varsam *
S-14394 Boll Jätte 120cm Varsam *
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Boll dubbel
S-12229 Boll dubbel diam 65 cm blå * www.tress.com
S-35814 Boll dubbel diam 85cm röd * www.varsam.se

Bobathrulle
www.medema.se
Längd 1 meter
S-02259 Bobathrulle 20x100cm *
S-02260 Bobathrulle 30x100cm *
S-02261 Bobathrulle 40x100cm *
S-02262 Bobathrulle 50x100cm *

Gymnastikmatta
www.medema.se
Måtten i produktnamn anger B x L x H, förskrivningsbar
i webSesam
S-09400 Gymn-matta Airex Atlas 125 x 200 x 1,5cm*
S-02252 Gymn-matta Corona 100 x 184 x 1,5cm*
S-11602 Coronella 60 x 185 x 1,5cm*

Kilkudde
Måtten i produktnamn anger L x B x H, förskrivningsbar
i webSesam
S-34360 Kilkudde 28 x 20 x 10cm* www.medema.se
S-10693 Kilkudde 50 x 50 x 20cm* www.tress.com
S-34121 Kilkudde 90 x 60 x 32cm* www.medema.se
S-36179 Kilkudde 40 x 40 x 5cm* www.bimaplastteknik.se
U-kudde
www.bimaplastteknik.se
Måtten i produktnamn anger L x B x SH, förskrivningsbar
i webSesam
S-13217 Minigung gul 70 x 24 x 20cm
S-03151 Lillgung röd 82 x 25 x 25cm
S-03152 Storgung blå 92 x 28 x 30cm
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Produktområde 09- Hjälpmedel för personlig vård
Från 2020-06-01 gäller nytt avtal för huvudskydd

Huvudskydd
Alla hjälmar är försäljningshjälpmedel. Två hjälmar kan förskrivas.

Huvudskydd

ISO-kod 090603
Hjälm hårt skal förskrivningsbar i webSesam
www.heamedical.se
Hjälmen kan användas av personer som:
• Med osäker gång, som faller lätt; de med epilepsi
• Som är självdestruktiva
• Som skallopererats
Om patientens huvudomfång ligger mellan 2 storlekar så välj
den större modellen och fyll ut med anpassningsdynor.
S-16898 Stl XS 50 cm
S-16899 Stl S 53 cm
S-16900 Stl M 56 cm

S-16901 Stl L 58 cm
S-16902 Stl XL 64 cm

Mjuk hjälm Ribcap förskrivningsbar i webSesam
www.salubrious.se
Ribcup skyddar huvudet mot lätta slag, skrubbsår och kyla.
Alla har självutlösande spänne.
S-41557 Stl Midi/Maxi inre omkrets 50-55 cm
S-41288 Stl S-M inre omkrets 53-58 cm
S-41305 Stl L-XL intre omkrets 59-65

Skyddsmössa Ribcap antracit
www.salubrious.se
S-41580 Stl Mini Kids inre omkrets 47-49 cm
S-41579 Stl Midi Kids inre omkrets 50-52 cm
S-41562 Stl Maxi Kids inre omkrets 53-55 cm
S-41564 Stl S inre omkrets 53-55 cm
S-41563 Stl M inre omkrets 53-55 cm
S-41561 Stl L inre omkrets 59-61 cm
S-41565 Stl XL inre omkrets 62-65 cm
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Från 2020-05-01 gäller nytt avtal på hygien-/toalettstolar med hjul
I första hand kommer vi använda de produkter som vi har på lager och det är patientens behov som
styr valet.

Hygienstolar med hjul
ISO-kod 091203

Flamingo
www.etac.se
S-13519 stl 1 sb 24, sd 25
S-18466 stl 2 sb 28, sd 29
S-13520 stl 3 sb 32, sd 35
S-36337 stl 4 sb 34, sd 40
Flamingo High-low
www.etac.se
S-40856 stl 1 sb 24, sd 25
S-38694 stl 4 sb 34, sd 40
Svan förskrivningsbar i webSesam
www.etac.se
S-05489 stl 2 sb 20, sd 27
S-05490 stl 3 sb 23, sd 32,5
S-05251 stl 4 sb 25, sd 32,5
S-05491 stl 5 sb 30, sd 38
S-05492 stl 6 sb 34, sd 46
S-05493 stl 7 sb 41, sd 46
Heron High-low
www.etac.se
S-37385 sb 35-49, sd 45

Tripp förskrivningsbar i webSesam
Ej på avtal
www.etac.se
Ej på avtal
S-00480 sb 38, sd 38
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Starfish Pro
www.anatomicsitt.se
SHygienstol Starfish Pro stl 1
S-41250 Hygienstol Starfish Pro stl 2 manuell
S-42289 Hygienstol Starfish Pro stl 2 hydraulisk
S-41522 Hygienstol Starfish Pro stl 3 hydraulisk

HTS
HTS hygienstol stl 1,2 och 3
www.minicrosser.se

Toalettsitsar

ISO-kod 091209
www.swereco.se
S-15786 Mjuksits Reko** beställs i webSesam
S-13695 Toalettsits för barn med uttag förskrivningsbar i webSesam

Toalettarmstöd
091224

Svan Balance
www.svancare.se
Utprovning/förskrivning i samråd med hjälpmedelskonsulent. Maxbelastning 60 kg på fotpall.
S-15474 modell 3
S-39508 modell 4
S-14678 modell 5
S-41666 modell 6
S-37741 modell 7
S-36272 modell 9
S-42673 modell 10
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Support
www.etac.se
S-00977 fast** beställas i webSesam
S-06058 ställbar* förskrivningsbar i webSesam

Bad- och duschstolar
ISO-kod 093303

Duschpall förskrivningsbar i webSesam
www.swereco.se
S-15218 Reko barn*, ställbar 35-45 cm
S-41044 Kulan låg*, ställbar 35-45 cm
Tillbehör
S-15219 Ryggstöd duschpall Reko barn*

Duschpall förskrivningsbar i webSesam
www.etac.se
S-32559 Egde 3-kantig låg*, ställbar 34,5-42 cm

Badset Maja förskrivningsbar i webSesam
www.maydayaid.se
S-10433 Litet badset, bredd 34, sd 28
S-10434 Stort badset, bredd 34, sd 3 3

Manatee förskrivningsbar i webSesam
www.etac.se
S-15919 stl 0 sb 33, sd 22-25
S-14971 stl 1 sb 33, sd 30-37
S-15636 stl 2 sb 33, sd 39-46
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Duschbord

ISO-kod 093312
Kriterier: Duschbord kan förskrivas till barn som inte kan sitta vid duschning/omvårdnad i hemmet.
Maxbelastning 100 kg. Kompletteras med ben till
badkar eller till golv.
www.swereco.se
S-06399 Duschbord 140 cm exkl ben
S-03622 Duschbord 157 cm exkl ben
Tillbehör
S-03198 Stödben mot golv
S-14078 Stödben mot badkar

Produktområde 12- Hjälpmedel för förflyttning
Trehjuliga cyklar med fotpedal
ISO-kod 121806

Kriterier: Cykel är ett förflyttningshjälpmedel som kan förskrivas fram tills barnet/ungdomen fyller 20
år. Max en cykel/storlek kan förskrivas och endast en cykel med egenavgift kan förskrivas/patient. Till
grund för förskrivning ligger alltid en sjukgymnastisk/fysioterapeutisk bedömning och tydliga mål gällande förflyttning. Barnets första cykel provas alltid ut tillsammans med Hjälpmedelskonsulent.
Låneavgift 1000 kr/cykel i storlekar 12t – 20t
Egenavgift 5000 kr för cykel i storlek 20t – 24t
Skeppshultcykel 16t-20t
www.skeppshult.se
S-18174 Cykel 3-hjul 16t mini fast nav gul
S-39694 Cykel 3-hjul 16t mini fast nav gul 2018
S-33709 Cykel 3-hjul 16t mini 0-vxl gul
S-39690 Cykel 3-hjul 16t mini 0-vxl gul 2018
S-18419 Cykel 3-hjul 16t mini 3-vxl gul
S-39692 Cykel 3-hjul 16t mini 3-vxl gul 2018
S-18418 Cykel 3-hjul 16t std fast nav gul
S-39693 Cykel 3-hjul 16t std fast nav gul 2018
S-12753 Cykel 3-hjul 16t std 0-vxl gul
S-39689 Cykel 3-hjul 16t std 0-vxl gul 2018
S-12756 Cykel 3-hjul 16t std 3-vxl gul
S-39691 Cykel 3-hjul 16t std 3-vxl gul 2018
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S-33317 Cykel 3-hjul 20t fast nav röd 2011
S-39698 Cykel 3-hjul 20t fast nav röd 2018
S-33316 Cykel 3-hjul 20t 3-vxl röd 2004
S-39712 Cykel 3-hjul 20t 3-vxl röd 2018
Skeppshultcykel 24t
www.skeppshult.se
S-16267 24t 3-hjul S3 3-vxl grå*
S-16268 24t 3-hjul S3 3-vxl blå*
S-16269 24t 3-hjul S3 3-vxl röd*

Modell med 2 hjul fram
Förskrivning/utprovning i samråd med hjälpmedelskonsulent
Monarkcykel
www.monark.se
S-17213 20t 2 hjul fram gråmetallic*

Trehjuliga handdrivna cyklar
ISO-kod 121809

Förskrivning/utprovning i samråd med hjälpmedelskonsulent.
Framförs med ”Roddrörelse”
Låneavgift 1000kr/cykel i storlek 12t-20t
Egenavgift 5000 kr för cykel i storlek 20t-24t
Endast en cykel med egenavgift kan förskrivas/patient.
Armbike
S-12786 Armbike 12t
S-12453 Armbike 16t
S-34803 Armbike 20t 7-vxl
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Tandem- och specialcyklar
ISO-kod 121815
Förskrivning/utprovning i samråd med hjälpmedelskonsulent.
Parcyklar, rullstolscyklar och trehjuliga tandemcyklar kan inte förskrivas.
Egenavgift 5000 kr, endast en cykel med egenavgift kan förskrivas/patient.
Tandem barnanpassad
www.trident.se
S-14480 Cykel Copilot 24t tandem till/frånkoppling*

Tandem standard
www.trident.se
S-42243 Cykel Copilot 26t tandem till/frånkoppling*

Tilläggsutrustning cykel/stödhjul

ISO-kod 121821
Kriterier: Stödhjul till egen cykel kan förskrivas till barn och ungdomar under 20 år som inte kan cykla
på tvåhjulig cykel med stödhjul som går att köpa i öppna handeln.
Stödhjul kräver en specialanpassning och en riskanalys av förskrivaren samt att HMC-tekniker
bedömer om cykeln är lämplig att montera stödhjul på. Provas ut på HMC tillsammans med
konsulent.
Stödhjul
www.hacorollen.se
S-33856 Stödhjul 16t-20t 150 mm*
S-34773 Stödhjul 16t-22t 200 mm*
S-34863 Stödhjul 22t-26t 300 mm*
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Komfortrullstolar 16¨ med vårdarbroms och tiltfunktion

ISO-kod 122203
Från 2020-12-01 gäller nytt avtal på komfortrullstolar
I första hand kommer vi använda de produkter som vi har på lager och det är patientens behov som
styr valet.
www.invacare.se
Ej på avtal
S-34070 Azalea Minor sb 34-39, sd 38-45

Kudu förskrivningsbar i webSesam
www.etac.se
S-36571 Kudu stl 1 sb 26, sd 22-32
S-37240 Kudu stl 2 sb 30, sd 27-37
S-38079 Kudu stl 3 sb 34, sd 31-41
S-38080 Kudu stl 4 sb 38, sd 35-45

www.lbmedical.se
Ny, ej inlagd i Sesam ännu
S- NettiS sb 25
S- NettiS sb 30
S- NettiS sb 35
S- NettiS sb 40

Ny, ej inlagd i Sesam ännu
S- Netti CEDS Young sb 30
S- Netti CEDS Young sb 35
S- Netti CEDS Young sb 43

Komfortrullstolar 22¨-24¨ med vårdarbroms och tiltfunktion
www.invacare.se
Ej på avtal
S-32550 Azalea Minor sb 34-39, sd 38-45
S-34069 Azalea Minor sb 34-39, sd 38-45

Kudu förskrivningsbar i webSesam
www.etac.se
S-38081 Kudu stl 1 sb 26, sd 22-32
S-38082 Kudu stl 2 sb 30, sd 27-37
S-37583 Kudu stl 3 sb 34, sd 31-41
S-36811 Kudu stl 4 sb 38, sd 35-45

www.lbmedical.se
Ny, ej inlagd i Sesam ännu
S- NettiS sb 25
S- NettiS sb 30
S- NettiS sb 35
S- NettiS sb 40

Ny, ej inlagd i Sesam ännu
S- Netti CEDS young sb 30
SS-

Netti CEDS Young sb 35
Netti CEDS Young sb 43
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Från 2019-12-01 gäller ett nytt avtal på manuella tvåhjulsdrivna rullstolar
I första hand kommer vi använda de produkter som vi har på lager och det är patientens behov som
styr valet.

Manuella tvåhjulsdrivna rullstolar (Aktiv rullstolar)
ISO-kod 122203

Rst Micro får endast användas inomhus!
www.panthera.se
S-11665 Micro sb 24, sd 15-20
S-12920 Micro sb 24 lång, sd 20-25
S-11666 Micro sb 27, sd 15-20
S-12921 Micro sb 27 lång, sd 20-25
www.panthera.se
Ej på avtal
S-32937 Bambino sb 24, sd 18-25
S-09248 Bambino sb 27, sd 23-30
S-09249 Bambino sb 30, sd 23-30
S-09259 Bambino sb 33, sd 23-30
På avtal
S-34008 Bambino sb 24, sd 18-25 abd.front
S-34000 Bambino sb 27, sd 23-30 abd.front
S-36663 Bambino sb 30, sd 23-30 abd.front
S-36879 Bambino sb 33, sd 23-30 abd.front
www.panthera.se
Specialsortiment förskrivs i samråd med hjälpmedelskonsulent
Ej förskrivningsbar i webSesam På avtal
S-42055 Panthera S3 kort sb 27 abdfront
S-42056 Panthera S3 kort sb 30 abdfront
S-42057 Panthera S3 kort sb 33 abdfront

S-37127 Panthera S3 kort sb 30 (S-13331 Panthera S2 kort sb 30)
S-37133 Panthera S3 kort sb 33 (S-13327 Panthera S2 kort sb 33)
S-37134 Panthera S3 kort sb 36 (S-13263 Panthera S2 kort sb 36)
S-37161 Panthera S3 sb 33 (S-15434 Panthera S2 sb 33)
S-37138 Panthera S3 sb 36 (S-13259 Panthera S2 sb 36)
S-37143 Panthera U3 sb 33 (S-10344 Panthera U2 sb 33)
S-37144 Panthera U3 sb 36 (S-09835 Panthera U2 sb 36)
S-38016 Panthera Swing S3 kort sb 33
S-38017 Panthera Swing S3 kort sb 36 (S-32761 Panthera Swing S2 kort 36)
S-38001 Panthera Swing S3 sb 36 (S-16826 Panthera Swing S2 sb 36)

20

www.minicrosser.se
På avtal
Rst Cleo sb 24/26/28/30/32/34

www.sunrisemedical.se
På avtal
Rst Simba sb 22/24/26/28/30/32/34/36

Manuella tvåhjulsdrivna rullstolar
ISO-kod 122203

Rst Cross förskrivningsbar I websesam
www.etac.se
S-35414 Rst Cross 5 kort sb 35, sd 36-42
S-35416 Rst Cross 5 kort 37,5, sd 36-42
S-35437 Rst Cross 5 med vårdarbroms kort sb 35, sd 42-48
S-35439 Rst Cross 5 med vårdarbroms kort sb 37,5 , sd 42-48

Manuella vårdarmanövrerade rullstolar
ISO-kod 122218

Rst Transit förskrivningsbar I websesam
www.etac.se
S-15927 Rst Transit lll sb 35, sd 42
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Tillbehör till rullstol
ISO-kod 122203
Påhängshjul
Påhängshjul kan förskrivas för att utomhus underlätta och öka framkomligheten på ojämnt underlag
till patient som själv kör sin rullstol utomhus under hela året. Påhängshjul kan även förskrivas till barn
för att underlätta självständighet i körandetoch för att bidra till ökad delaktighet i aktiviteter.
S-33922 Freewheel

Vårdarstyrda drivaggregat
ISO-kod 122409

Drivaggregat kan förskrivas när nedanstående kriterier är uppfyllda:
•
•
•
•
•

Patientens gångförmåga utomhus är mycket nedsatt.
Patientens förflyttningsbehov i närmiljön kan inte tillgodoses med annat förflyttningshjälpmedel.
Patienten har ett kontinuerligt behov av promenader i närmiljön och rullstolen används regelbundet, minst 1-2 gång per vecka året runt.
Laddnings- och förvaringsplats enligt kriterier ska finnas, se nedan.
Närmiljöns beskaffenhet där drivaggregatet ska framföras ska vara lämplig utifrån drivaggregatets användarbegränsningar.

Förskrivaren gör behovsbedömning och kontroll utifrån kriterierna vid hembesök innan utprovning
sker.
Godkänt förvarings- och laddningsutrymme ska finnas för rullstol med drivaggregat. Utrymmet ska
vara låst och obehöriga ska inte ha tillgång till hjälpmedlet. Följande alternativ är godkända:
•
•
•

Enskilt utrymme (till exempel eget garage, förråd eller egen bostad).
Låst gemensamt utrymme där rullstolen är säkert fastlåst i byggnaden med låsanordning som
är godkänd av patientens försäkringsbolag. (Låsanordning är patients eget ansvar)
På äldreboende/servicehus eller bostad med särskild service gäller att om elrullstolen inte
kan förvaras i personens bostad ska den förvaras i annat låst rum som exempelvis rum för
förvaring av elrullstolar. Elrullstolen behöver inte vara fastlåst.

Utrymmet ska vara torrt och hålla minst + 5ºC. Det innebär att altan, trapphus eller balkong inte är
godkända förvarings- eller laddningsutrymmen.
Från 2020-12-01 gäller nytt avtal på vagnar
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I första hand kommer vi använda de produkter som vi har på lager och det är patientens behov som
styr valet.
Sittvagnar enkel/avancerad
Sortimentskatalog: Rullstolar 3
Kriterier: I första hand ska handelns sittvagnar användas. Barn med svår sittproblematik eller större
barn i behov av sittvagn som förflyttningshjälpmedel där handelns sittvagnar är för små.
Brukarens behov styr valet av vagn.

Avancerad sittvagn
ISO-kod 122707

Stingray
www.etac.se
S-38968 Stingray sittenhet stl 1 sb 18/22/26, sd 18-30
S-41273 Stingray sittenhet stl 2 sb 23/27/31, sd 25-40
S-38971 Stingray underrede stl 1 och 2

Bingo Evolution (sittenhet + underrede)
www.minicrosser.se
S-39989 Bingo Evolution stl 1
sb 18-30, sd 16-34
S-39991 Bingo Evolution stl 2
Sb 23-35, sd 22-40

Zitzi Pengy Pro stl 1 och 2
www.anatomicsitt.se
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Enkel sittvagn
ISO-kod 122818

Pixi
Ej på avtal
www.eurovema.se
Pixi, höftbälte Pixi ingår, kan ej förskrivas i webSesam
S-17848 stl 1 länkhjul sd 25 rh 54
S-17847 stl 1 länkhjul sd 30 rh 58
S-32303 stl 1 fasta hjul sd 25 rh 54
S-17849 stl 2 länkhjul sd 35 rh 64
S-17850 stl 2 länkhjul sd 40 rh 70
S-17851 stl 2 fasta hjul sd 35 rh 64
S-17852 stl 2 fasta hjul sd 40 rh 70
Tillbehör:
S-33314 Sufflett stl 1
S-33315 Sufflett stl 2

Cricket
Ny på avtal från den 1 feb 2021, kan ej förskrivas i Websesam i dagsläget.
www.etac.se
S-42221 Sulky Cricket stl 1 sb34
S-42240 Sulky Cricket stl 2 sb39.5
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Produktområde 18- Hjälpmedel för utrustning och anpassning av
bostäder och andra lokaler
Pallar och ståstolar
ISO-kod 180906

ADL-bänk förskrivningsbar i webSesam
www.komikapp.se
S-02505 ADL-bänk Palle trekantig
(utgått men kan finnas på lager)
S-02608 ADL-bänk Palle rektangulär
S-36569 ADL-bänk Palle sadelformad

Fotpall förskrivningsbar i webSesam
www.bokobo.se
S-09673 ADL-fotpallsskiva
Kompletteras med 4 st. ben:
S-09674 ADL-ben 75 mm
S-09679 ADL-ben 200 mm
S-09675 ADL-ben 100 mm S-09680 ADL-ben 225 mm
S-09676 ADL-ben 125 mm S-09681 ADL-ben 250 mm
S-09677 ADL-ben 150 mm S-09682 ADL-ben 275 mm
S-09678 ADL-ben 175 mm S-09683 ADL-ben 300 mm

Speciella sittmöbler
ISO-kod 180921

Niga bord och enkelt bälte ingår,
förskrivningsbar i webSesam
www.minicrosser.se
S-33869 Barnstol Niga

Tumble Forms består av stol, bas och H-sele
www.etac.se
förskrivningsbar i webSesam
S-11844 Sits liten
S-11845 Sits mellan
S-11846 Sits stor
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Hörnstol
www.maydayaid.se
S-37765 Hörnstol Charlotte stl 1
SHörnstol Charlotte stl 2
S-38130 Hörnstol Charlotte stl 3

Arbetsstolar

ISO-kod 180903
Mercado
www.mercado.se

Wombat
www.etac.se

MADITA-Fun
www.minicrosser.se
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Modulära sittsystem
ISO-kod 180939

Panda förskrivningsbar i webSesam
Ej på avtal
www.etac.se
S-18680 Sits Panda std stl 1 sb 22, sd 22
S-18681 Sits Panda std stl 2 sb 22, sd 24
S-18682 Sits Panda std stl 2,5 sb 25, sd 28
S-32336 Sits Panda std stl 3 sb 29, sd 31
S-18684 Sits Panda std stl 4 sb 32, sd 36
S-18685 Sits Panda aktiv stl 2, sb 22, sd 24
S-18686 Sits Panda aktiv stl 2,5 sb 25, sd 28
S-32336 Sits Panda aktiv stl 3 sb 29, sd 31
S-18688 Sits Panda aktiv stl 4 sb 32, sd 36
S-33874 Inneunderrede High-low Panda
S-34003 Inneunderrede, el High-low Panda
S-12821 Uteunderrede High-low Panda
(har utgått hos leverantör men kan finnas på lager)
Från 2021-06-01 gäller nytt avtal på modulära sittsystem och inneunderreden
X:Panda
www.etac.se
S-37286 Sits X:Panda stl 1 Small sb 16, sd 16-26
S-34043 Sits X:Panda stl 1 Medium sb 20, sd 16-26
S-37333 Sits X:Panda stl 1 Large sb 24, sd 16-26
S-37334 Sits X:Panda stl 2 Small sb 20,sd 22-33
S-34628 Sits X:Panda stl 2 Medium sb 24, sd 22-33
S-37335 Sits X:Panda stl 2 Large sb 28, sd 22-33
S-33018 Sits X:Panda stl 3 Small sb 26, sd 26-39
S-33820 Sits X:Panda stl 3 Medium sb 31, sd 26-39
S-37336 Sits X:Panda stl 3 Large sb 36, sd 26-39
S-39089 Sits X:Panda stl 4 Small sb 34,sd 39-53
S-41698 Sits X:panda stl 4 Medium sb 40, sd 39-53
S-41699 Sits X:panda stl 4 Large sb 46, sd 39-53
S-34645 Inneunderrede High-low X:Panda gas stl A
S-34520 Inneunderrede High-low X:Panda gas stl B
S-33019 Inneunderrede High-low X:Panda hydraulik sits 3 eller mindre
S-33821 Inneunderrede High-low X:Panda el stl B
S-33854 Inneunderrede High-low X:Panda el stl C

Ej på avtal
S-40626 Uteunderrede High-low X:Panda el stl B
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Från 2020-12-01 gäller nytt avtal på uteunderrede
S-42520 Uteunderrede Combi Frame:x stl 2 12,5t massiva transporthjul
S-42287 Uteunderrede Combi Frame:x stl 3 12,5t massiva transporthjul

Delfi Pro
www.anatomicsitt.se
S-32915 Sits Zitzi Delfi Pro stl 2 sb 28/31/34, sd 24-33
S-33320 Sits Zitzi Delfi Pro stl 3 sb 32/35/38, sd 31-40
S-38115 Sits Zitzi Delfi Pro stl 4 sb 32/35/38, sd 36-45
Sharky Pro
www.anatomicsitt.se
S-35100 Sits Zitzi Sharky Pro stl 1 sb 36/39/42, sd 36-47
S-37449 Sits Zitzi Sharky Pro stl 2 sb 43/46/49, sd 45-55
Ej på avtal
S-35746 Inneunderrede Zitzi Flipper Pro manuell stl 2
S-34030 Inneunderrede Zitzi Flipper Pro el stl 2
S-33511 Inneunderrede Zitzi Flipper Pro el stl 3
S-40480 Inneunderrede Zitzi Flipper Pro el stl 4
S-39800 Inneunderrede Zitzi Flipper Pro flex el
S-32008 Rst.chassi Seabass stl 1 till Delfi Pro stl 1-3
S-32009 Rst chassi Seabass stl 2 till Sharky Pro stl 1
S-32010 Rst chassi Seabass stl 3 till Sharky Pro stl 2
S-39655 Rst chassi Seabass stl 2 låg till Sharky Pro stl 1
Från 2021-06-01 gäller nytt avtal på inneunderreden
SSS-

Inneunderrede Flipper G2 stl 1
Inneunderrede Flipper G2 stl 2
Inneunderrede Flipper G2 stl 3

Från 2020-12-01 gäller nytt avtal på uteunderrede
SSS-

Uteunderrede Seabass Pro stl 1
Uteunderrede Seabass Pro stl 2
Uteunderrede Seabass Pro stl 3
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Från 2020-04-06 gäller nytt avtal på sängar

Sängar

ISO-kod 181210
www.invacare.se
Säng NordBed Kid förskrivs via Uppladdningstjänsten.
Standardmadrass ska förskrivas som tillbehör till säng.
Gamla sängarna, Scanbeta/Scanbeta NG, kan finnas kvar på lagret och förskrivs
i första hand. Även den ska skicka in via Uppladdningstjänsten.
Säng NordBed Kid finns i tre storlekar och det är barnets längd som avgör
vilken storlek som ska förskrivas.
En undermålig säng, eller avsaknad av egen säng, är inte skäl för
förskrivning.
Glöm inte att ange brukarens adress som leveransadress!
Var också noga med att ange telefonnummer till anhörig eller annan person som ska finnas på plats
för att ta emot sängen!
Nämn gärna också vid förskrivningen, om det är trappor eller hiss upp/in till bostaden.
S-42267 Säng NordBed Kid 140x80 med 80 höga grindar och gavlar, barnets längd 75-125 cm
S-42014 Säng NordBed Kid 160x80 med 40 eller 80 höga grindar och gavlar, barnets längd 125-135
S-42015 Säng NordBed Kid 179x80 med 40 eller 80 höga grindar och gavlar, barnets längd 125-155.
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