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                                       Bild tagen ifrån isarsweden 
 
 
 
 
 
 
 
Ansvarig hjälpmedelskonsulent    
                              
Björn Flennersjö, telefon: 070-2570022 
E-post: bjorn.flennersjo@regionvastmanland.se                                               

mailto:bjorn.flennersjo@regionvastmanland.se


Artikelansvar (tidigare nivåindelning):   
 

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 och förhöjningsklossar.  

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. 

 

Allmänna förskrivningsregler 

 
 

 

Artikel Kriterier/utprovningsrutin Kommentarer 

Kylväst/keps Kylväst/keps kan förskrivas av 
Fysioterapeut/Sjukgymnast med vana 
från arbete med personer med MS och 
uttalad värmeintolerans där andra 
enklare åtgärder inte är tillräckliga. 

Målet med förskrivningen är ökad 

aktivitetsförmåga och delaktighet i 

vardagen genom bl a: förbättrad motorik, 

minskad uttröttbarhet (fatigue), ökad 

koncentrationsförmåga och/eller ökad 

förmåga att träna.  

 

Kylhjälpmedel är försäljningsvaror och går 

inte att returnera till HMC. 

 

Förskrivs via Förskrivningsblankett 



Kylväst 
 

Leverantör: Isarsweden     
Storlekar Mått Art.nr  

Stl XS Bröst: 88 cm, Axel till axel: 41 cm, 
Hel längd mitt bak: 53 cm 

38620 

Stl S Bröst: 94 cm, Axel till axel: 42 cm, 
Hel längd mitt bak: 55 cm 

38621 

Stl M Bröst: 100 cm, Axel till axel: 43 
cm, Hel längd mitt bak: 57 cm 

37596 

Stl L Bröst: 106 cm, Axel till axel: 44 
cm, Hel längd mitt bak: 59 cm 

38622 

Stl XL Bröst: 112 cm, Axel till axel: 45 
cm, Hel längd mitt bak: 60 cm 

38623 

Stl XXL Bröst: 118 cm, Axel till axel: 46 
cm, Hel längd mitt bak: 60 cm 

38612 

Stl XXXL Bröst: 124 cm, Axel till axel: 46 
cm, Hel längd mitt bak: 61 cm 

38613 

Kylvästen är försedd med kardborreknäppning fram och i sidorna. Detta ger en 
enkel av- och påtagning även vid nedsatt rörlighet. 

 
Tillbehör till Kylvästen 

Kylinlägg* 
 
Art.nr 37437 
Livslängd ca 2-3 år 

 
 

Bild saknas 

 
OBS! Om ingen storlek passar till patienten så kan väst specialsys av 
leverantören. Kontakta konsulent och skicka in önskade mått så tillverkas en 
väst utifrån det.   

Kylkeps 
 

Leverantör: Isarsweden     
Storlekar Mått (omkrets) Art.nr  

Stl S/M 55-57 cm 38580 

Stl L/XL 58-60 cm 37435 

Stl XXL 61cm och över 38611 

Kylkepsen har lägre verkningsgrad än kylvästen. Den fungerar i första hand 
som ett komplement till västen, men även för sig själv när en enklare 
hantering och bästa rörelseförmåga eftersträvas.   

 
Tillbehör till Kylkeps 

Kylinlägg* 
Art.nr 37436 
Livslängd ca 2-3 år 

 
Bild saknas 

 


