Förslag på ändringar i vårdriktlinjer för hjälpmedel 2020
Allmänt
Vi har arbetat efter det internationella klassificeringssystemet ISO 9999 utgåva 6.
Ingen förändring av ISO-koder har skett.
Även i 2020 års vårdriktlinjer kommer hela ISO-kodsdefinitionen som beskriver
produktområdet att finnas med under varje ISO-kod, enligt klassificeringssystemet.
Definitionerna är en direkt översättning från engelska till svenska och kan innebära
att vissa beskrivningar även omfattar hjälpmedel som inte är förskrivningsbara i
Halland.
Kunderna har även i år haft möjlighet att lämna synpunkter inför revideringen av
vårdriktlinjerna 2020.
Förändringar inom alla vårdriktlinjer:
 Uppdaterat datumet då beslut skett från Gemensam nämnd för
hemsjukvård och hjälpmedel.
 Språkliga och grammatiska ändringar.
 Ändrat förskrivare leg. sjuksköterska med tjänst som kommunsköterska till
leg. sjuksköterska med tjänst inom kommun.
 Tagit bort dubbelförskrivning av hjälpmedel där det tidigare stått nej. Upp
till kostnadsansvarig att besluta om detta.
 Tagit bort hänvisningar till övergripande riktlinjer för hjälpmedel eftersom
den ersätts av Socialstyrelsens skrift ”Förskrivning av hjälpmedel”.
 Länkar är uppdaterade.
Förändringar inom specifika vårdriktlinjer:
04 30 06 Hjälpmedel för kylbehandling
Förskrivare. Tillägg: Leg. sjukgymnast med specialistkompetens inom neurologi.
04 48 27 Hjälpmedel för kroppspositionering under behandling
Mål med hjälpmedlet.
Ny text; Positionering i sittande och liggande för att skapa symmetri, förebygga
kontrakturer, motverka progrediering av redan befästa kontrakturer, förbättra position
för andning samt ge stöd och stabilitet åt kroppen i olika positioner under dygnets 24
timmar.
Tidigare; Används i förebyggande/avlastande syfte för positionering i
sittande/liggande.
063003 Peruker
Övrigt. Lagt till att konsumentköplagen gäller.
063009 Ögonfransar och ögonbryn
Övrigt. Lagt till att konsumentköplagen gäller.

09 12 12 Toalettstolsförhöjningar monterade på ram
Övrigt.
Ny text; Tipprisk kan föreligga om toalettstolsförhöjningen blir ojämnt belastad eller
inte står stabilt.
Tidigare; Tipprisk kan föreligga om toalettstolsförhöjningen blir ojämnt belastad.
12 12 04 Fordonsanpassningar och tillbehör för att kontrollera hastighet
Tagit bort avskrivning av regler från försäkringskassan och hänvisar istället till
försäkringskassan direkt.
12 12 07 Fordonsanpassningar och tillbehör till fordon för att styra fordonet
Tagit bort avskrivning av regler från försäkringskassan och hänvisar istället till
försäkringskassan direkt.
12 12 12 Säten och dynor till motorfordon samt tillbehör och anpassningar som
rör sittande i fordon
Tagit bort avskrivning av regler från försäkringskassan och hänvisar istället till
försäkringskassan direkt.
12 12 15 Lyftar för att flytta en person som inte sitter i rullstol in i eller ut ur
fordon
Tagit bort avskrivning av regler från försäkringskassan och hänvisar istället till
försäkringskassan direkt.
12 12 18 Hjälpmedel för att flytta en person sittande i rullstol in i eller ut ur
fordon
Tagit bort avskrivning av regler från försäkringskassan och hänvisar istället till
försäkringskassan direkt.
12 12 21 Hjälpmedel för att lasta tomma rullstolar in i eller på ett fordon
Tagit bort avskrivning av regler från försäkringskassan och hänvisar istället till
försäkringskassan direkt.
12 18 06 Tre- och fyrhjuliga cyklar med fotpedaler
Övrigt. Tillägg: Hjälpmedelscentrum ansvarar för alla reparationer och åtgärdar
punkteringar. Detta för att få en likvärdig hantering gällande cyklar.
12 18 09 Handdrivna tre- och fyrhjuliga cyklar
Övrigt. Tillägg: Hjälpmedelscentrum ansvarar för alla reparationer och åtgärdar
punkteringar. Detta för att få en likvärdig hantering gällande cyklar.
12 23 06 Eldrivna rullstolar med elektronisk styrning (uppresning)
Kriterier. Tillägg: Brukaren ska kunna framföra den eldrivna stolen självständigt och
på ett säkert sätt.
Mål med hjälpmedlet.
Ny text; Ge ökad möjlighet till självständig förflyttning i personens dagliga aktiviteter.
Tidigare: Möjliggöra självständig förflyttning inom- och/eller utomhus.

12 23 06 Eldrivna rullstolar med elektronisk styrning (dubbelkommando)
Mål med hjälpmedlet.
Ny text: Ge ökad möjlighet till förflyttning i personens dagliga aktiviteter, både
självständigt och med insats av anhörig eller vårdare.
Tidigare: Möjliggöra självständig förflyttning inom- och/eller utomhus självständigt
eller med hjälp av annan person.
12 23 06 Eldrivna rullstolar med elektronisk styrning
Kriterier. Tillägg: Brukaren ska kunna framföra den eldrivna rullstolen självständigt
och på ett säkert sätt.
Mål med hjälpmedlet:
Ny text; Ge ökad möjlighet till självständig förflyttning i personens dagliga aktiviteter.
Tidigare: Möjliggöra självständig förflyttning inom- och/eller utomhus.
12 23 12 Eldrivna vårdarmanövrerade rullstolar
Mål med hjälpmedlet:
Ny text; Ge ökad möjlighet till förflyttning i personens dagliga aktiviteter med insats av
anhörig eller vårdare.
Tidigare; Möjliggöra förflyttning inom och eller utomhus med hjälp av annan person.
12 24 21 Däck och hjul till rullstolar
Kriterier.
Ny text: Specialdrivhjul med lätt vikt
Aktivitetsbegränsning som medför behov av drivhjul för självständiga lyft i och ur bil.
Aktivitetsbegränsning som medför behov av drivhjul för ökad drivstyvhet.
Tidigare: Specialdrivhjul med färre och grövre ekrar
Aktivitetsbegränsning som medför behov av drivhjul för att öka rullstolens stabilitet.
Få bättre grepp om drivhjulet vid självständiga lyft i och ur bil.
12 27 15 Rullbrädor och krypvagnar
Förskrivare. Tillägg: Leg. Arbetsterapeut.
12 31 03 Hjälpmedel för glidning och vändning (glidlakan)
Målgrupp.
Ny text; Person med funktionsnedsättning som medför svårighet att ändra
kroppsställning i liggande.
Tidigare; Person med funktionsnedsättning som medför svårighet att ändra
kroppsställning i liggande eller sittande.
12 31 03 Hjälpmedel för glidning och vändning (glidbräda)
Kriterier: Tillägg: Glidskiva. Aktivitetsbegränsning som innebär avsaknad av förmåga
eller svårighet att positionera sig i stol och eller applicera lyftsele.
Mål med hjälpmedlet: Möjliggöra positionering i stol och/eller applicering av lyftsele.
12 31 15 Uppresningsbälten och västar
Målgrupp. Tagit bort: Person med funktionsnedsättning som medför svårighet vid
manuella förflyttningar. Den ingår i de övriga två målgrupperna som är kvar.

12 36 18 Stationära fristående lyftar
Kriterier.
Ny text; Fristående taklyft kan förskrivas då man av utrymmesskäl eller andra skäl
inte kan använda mobil personlyft eller där fast monterad taklyft inte är ett alternativ.
Tidigare; Mobil lyft sak alltid först övervägas innan fristående stationär lyft förskrivs.
Råd i förskrivningsprocessen. Stationär fristående taklyft kan vara ett alternativ t.ex.
hos tunga brukare, vid överflyttning i trånga utrymmen, då behovet bedöms som
tidsbegränsat, samt då tillräckligt hög lyfthöjd inte kan uppnås med mobil lyft.
12 36 12 Stationära lyftar monterade på väggar, golv eller i tak
Övrigt.
Ny text; Taklyft kan inte förskrivas till pool/simbassäng.
Tidigare; Taklyft kan inte förskrivas till pool.
18 10 12 Huvudstöd och nackstöd
Förskrivare. Lagt till i samråd med hjälpmedelskonsulent.
Råd i förskrivningsprocessen. Lagt till Kontakta alltid hjälpmedelskonsulent inför
utprovning.
18 12 24 Separata ställbara rygg- och benstöd för sängar
Målgrupp.
Ny text; Person med funktionsnedsättning som medför stor svårighet att ändra
kroppsställning från liggande till sittande eller från sittande till liggande i säng, eller
förflyttning i och ur säng.
Tidigare; Person med funktionsnedsättning som medför stor svårighet att ändra
kroppsställning från liggande till sittande eller från sittande till liggande i säng.
22 12 15 Skrivmaskiner
Ta bort denna ISO-kod då det inte finns några produkter här inom kommunikation.
22 27 16 Hjälpmedel för minnesstöd (bildstöd)
Ta bort denna iso-kod då det inte finns några produkter inom kommunikation och
kognition.
22 33 03 Stationära datorer
Ta bort denna iso-kod då det inte finns några produkter inom kommunikation.
24 18 27 Armstöd som underlättar manuella aktiviteter
Mål med hjälpmedlet.
Ny text; Person ska få ökad självständighet i delar av dagliga livets aktiviteter.
Tidigare; Person ska bli självständig i dagliga livets aktiviteter.
30 03 03 Leksaker
Övrigt. Sandlådestolen som tidigare avsågs har utgått och därför är texten utbytt.
Ny text; Här avses stol för marksittande.
Tidigare; Här avses sandlådestol.
30 03 06 Lekplatsutrustning
Övrigt. Tillägg; Gungställning är ett egenansvar och ingår inte.

Förslag på nya vårdriktlinjer:
22 21 03 Bokstavs- och symbolsatser/tavlor (PODD)
Ny vårdriktlinje. Ett nytt material som provas ut enligt en certifierad metod, det krävs
en utbildning för att förskriva denna produkt.
22 21 03 Bokstavs- och symbolsatser/tavlor (PODD)
ISO-kodsdefinition
Hjälpmedel för närkommunikation i de fall tal inte är möjligt eller svårt. Här ingår t.ex.
bokstäver, bilder, symboler, ikonsatser och ikonbrädor.
Beslutat av Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel 2019-11-01.
Gäller även för Hallands kommuner och privata vårdgivare med vårdavtal.
Förskrivare
Leg. logoped.
Målgrupp
Person med funktionsnedsättning som medför stor svårighet att tala och att skriva.
Kriterier
Aktivitetsbegränsning som medför stor svårighet att kommunicera tillfredsställande
genom tal och skrivna meddelanden.
Mål med hjälpmedlet
Möjliggöra och underlätta kommunikation.
PODD-böckerna är avsedda att användas istället för eller som komplement till det
egna talet.
Övrigt
För att förskrivning ska vara aktuell ska förskrivaren ha gått eller vara anmäld till en
tvådagars PODD-kurs.
Råd i förskrivningsprocessen
Utprovning
Utprovning av PODD ska ske i samråd med Resurscentrum för kommunikation Dako.
Remiss skickas till Resurscentrum för kommunikation Dako, se hemsida,
http://www.regionhalland.se/dako-forskrivare (ny länk kommer att uppdateras innan
publicering)

09 12 15 Toalettstolsförhöjningar, lösa tillsatser
Ny vårdriktlinje. Tidigare har det varit ett egenansvar. Skruvmonterade toasitsar går
inte att montera på vägghängda toaletter. Toalettstolar har över tid ändrats så de vi
har i sortiment inte passar.
09 12 15 Toalettstolsförhöjningar, lösa tillsatser
ISO-kodsdefinition
Lösa toalettstolsförhöjningar som placeras direkt på porslinet och som utan svårighet
kan lyftas bort från toaletten.
Beslutat av Gemensam nämn för hemsjukvård och hjälpmedel 2019-11-01.
Gäller även för Hallands kommuner och privata vårdgivare med vårdavtal.
Förskrivare
Leg. arbetsterapeut.
Leg. fysioterapeut/sjukgymnast.
Målgrupp
Person med funktionsnedsättning som medför svårighet att sätta sig ned eller resa
sig upp från toalettstol.
Kriterier
Aktivitetsbegränsning som innebär svårighet att sätta sig ned eller resa sig upp från
toalettstol.
Används där fast monterade toalettstolsförhöjningar inte fungerar.
Mål med hjälpmedlet
Möjliggöra att sätta sig ned eller resa sig upp från toalettstol.
Råd i förskrivningsprocessen
Bedömning
Vid bedömning värderas för- och nackdelar mellan en fast monterad och en
fristående toalettstolsförhöjning.
En fast monterad toalettstolsförhöjning går inte att få lika hög som en fristående
toalettstolsförhöjning.
Utprovning
Montera toalettförhöjningen centrerad på porslinet för ökad stabilitet och minimerad
tipprisk.

