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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, 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.

Allmänna förskrivningsregler
Artikel
Pulsoxymeter

Kriterier/utprovningsrutin
Läkare. Sjuksköterska och
fysioterapeut/sjukgymnast kan ansvara
för utprovning.

Kommentarer
Förskrivs till patient i hemmiljö för att
optimera syresättningen vid respiratorisk
insufficiens.

Hjälpmedelscentrum hyr ut apparat och
baskabel. Behandlande klinik köper
passande fingerprober och lämnar ut
dessa.
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PULSOXIOMETRAR
En Pulsoxymeter används till att kontrollera syrehalten i blodet. Det kallas i dagligt tal
för syremättnad, syresättning, saturation, pulsoxymetri eller syresättning.
Pulsoxymetern bör visa ett värde mellan 95 och 100 %. Med en kontroll av
syresättningen med pulsoxymeter får man reda på om patienten är tillräckligt
syresatt.

Portabel Pulsoxymeter
Bitmos 801+
S – 35114
Ingår: Baskabel (artikel.nr 35113)
Leverantör:
Infiniti Medical Ab
Max batteritid:

22 timmar

Laddtid:

2-3 timmar (9 timmar vid första
laddningen).

Batterier:

Litium

Vikt:

280 g

Avläser:

Perifera kapillär syremättnad
(SpO2), Puls (PR), PI
(Perfusionsindex) och SQ
(signalkvalitet)

Tillbehör
Väska
S – 33130

Bordsstativ
S – 36668

Radical 5
S-32843
Har utgått men finns ute hos några patienter. Går ej att förskriva.
Leverantör:
Infiniti Medical Ab
Max batteritid:

30 timmar

Batterier:

4st AA batterier

Avläser:

SIQ (signal kvalitet), larm & PI
(Perfusions Index)
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Stationär Pulsoxymeter
Radical 7
S-18389
Har utgått men finns ute hos några patienter. Går ej att förskriva.
Leverantör:
Infiniti Medical Ab
Max batteritid:

4 timmar

Batterier:

Litium-Ion

Laddtid:

3 timmar

Vikt:

0,54 kg

Avläser:

Perifera kapillär syremättnad
(SpO2), puls (PR) och
perfusionsindex (PI)
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Kopplingar Bitmos 801
Leverantören har 2 typer av baskablar (kabeln mellan maskinen och proben) med
olika kopplingar men samma artikel.nr. Detta har resulterat i att det kan behövas
adaptrar mellan baskabeln och proben. Adapter 4091 & 4088 kan man få genom att
kontakta Hjälpmedelscentrum. Adapter 1816 & 4092 läggs i websesam, se nedan för
sesam.nr.

6

