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Sammanfattning 
Region Skånes sortiment av individuellt förskrivningsbara hjälpmedel är lika över 

Skåne. Detta gäller såväl hjälpmedel brukare under 20 år och de hjälpmedel Region 

Skåne ansvarar till brukare över 20 år. 

 

För Skånes kommuner del varierar sortimentet av individuellt förskrivningsbara 

hjälpmedel till viss del mellan kommunerna. En enkät användes för att kartlägga hur 

många av 139 hjälpmedel som ingår i kommunens förskrivningsbara sortiment. 

Resultatet visar att av nämnda 139 hjälpmedel ingår:  

• 33 st (24 % i alla kommuners sortiment av hjälpmedel  

• 65 st (47 %) i minst 30 kommuner 

• 93 st (67 %) i minst 25 kommuner 

Hjälpmedel som ingår i samtliga skånska kommuners sortiment; 

• tyngdtäcke 

• manuella bentränare 

• sittdynor för trycksårsprevention 

• antidecubitusmadrasser 

• positioneringskuddar  

• mobil dusch- och toastol 

• mobil dusch- och toastol med tilt 

• fristående toalettförhöjning  

• vridbar badkarsstol 

• duschvagn 

• rollator inne/ute  

• rollator ute 

• elektriskt gåbord 

• allroundrullstol 

• aktiv rullstol 

• komfortrullstol 

• glidbräda 

• uppresningsbälte 

• överflyttningsplattform 

• hjullyft 

• stationära taklyftar 

• lyftselar 

• manuell arbetsstol 

• elektrisk arbetsstol 

• ståstol 

• standarddyna till rullstol 

• vårdsäng 

• elektriskt ställbart ryggstöd 

• sängrind till förskriven vårdsäng 

• stödhandtag att montera mellan golv och tak 

• teleskopisk ramp 

• hjälpmedel för tidsstöd 

• planeringstavla 
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Uppdragsbeskrivning 
Målen för utvecklingsområdet rehabilitering och hjälpmedelsförsörjning är att bidra till 

bästa möjliga livssituation för den enskilde med nedsatt funktion och samtidigt uppnå 

ett bättre resursutnyttjande. Parterna ska samordnat erbjuda rehabilitering och 

hjälpmedelsförsörjning som är effektiv, jämlik och tillgänglig. Rehabilitering och 

hjälpmedelsförsörjning ska vara personcentrerad och upplevas som sömlös av den 

enskilde oavsett vilka verksamheter som möter behoven.  

En gemensam utredning av förutsättningarna för en samorganisering av rehabilitering 

och hjälpmedelsförsörjning ska genomföras med start under våren 2017.  

 

Uppdragsbeskrivningen består av två deluppdrag, nulägesbeskrivning av 

rehabiliterings- och hjälpmedelsområdet inom Region Skåne och de skånska 

kommunerna samt framtagande av förslag om hur bättre samorganisering av 

rehabiliterings- och hjälpmedelsområdet kan åstadkommas. Kontinuerlig 

återrapportering och dialog kring uppdraget sker i Centralt samverkansorgan.  

 

En samordnad rehabilitering på basnivå och en samordnad hjälpmedelsförsörjning är ett 

av de utvecklingsområden som lyfts fram i Avtal om ansvarsfördelning och utveckling 

avseende hälso- och sjukvården i Skåne, d.v.s. fastställt Hälso- och sjukvårdsavtal 

daterat 2016-01-29. I Konceptuellt underlag för Hälso- och sjukvårdsavtalet beskrivs 

utvecklingsbehoven för rehabiliterings- och hjälpmedelsområdet. 

 

Deluppdrag 1 består av inventering och nulägesbeskrivning av rehabiliterings- och 

hjälpmedelsområdet inom Region Skåne och de skånska kommunerna: 

 

- Vilka skriftliga rehabiliteringsuppdrag finns och vad innehåller de? 

- Vilket rehabiliteringsutbud finns inom Region Skåne och de skånska 

kommunerna? 

- Vilka olika patientgrupper finns? Har förändringar avseende patientgrupper 

skett över tid? 

- Vilka begrepp används inom rehabiliteringsområdet inom Region Skåne 

respektive de skånska kommunerna? 

- Kartläggning av avgifter inom rehabiliterings- och hjälpmedelsområdet 

- Kartläggning av förskrivningsbart sortiment inom hjälpmedelsområdet 

 

Deluppdraget syftar enbart till kartläggning och nulägesbeskrivning, analys och/eller 

värdering ingår inte. 

 

Kartläggningen har, framför allt vad det gäller de skånska kommunerna, även inkluderat 

habilitering. 

 

Kartläggning och nulägesbeskrivning inkluderar inte väntetider, personalresurser eller 

verksamheter som inte finansieras av Region Skåne eller skånsk kommun. 

 

Kartläggning och nulägesbeskrivning av rehabilitering omfattar enbart rehabilitering 

utförd av fysioterapeut/sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist och kurator.  
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Kartläggning och nulägesbeskrivning avseende hjälpmedel omfattar enbart hjälpmedel 

inom respektive sjukvårdshuvudmans förskrivningsbara sortimentet enligt definition av 

sortiment på Hjälpmedelsguiden Skåne. 
 

Föreliggande rapport berör kartläggning av förskrivningsbart sortiment inom 

hjälpmedelsområdet 

Ansvarsfördelning för hjälpmedel i Skåne  
I Skåne delar Region Skåne och kommunerna på ansvaret för hjälpmedel. Mer att läsa 

om ansvarsfördelningen finns här: 

 

Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvård i Skåne 

 

Kommunerna har ansvaret för hjälpmedel till patienter från och med 20 år, med vissa 

undantag där Region Skåne har ansvar.  

 

Regions Skåne har ansvar för hjälpmedel till patienter upp till 20 år, samt för följande 

hjälpmedel oavsett patientens ålder: 

• Elektriska rullstolar samt drivaggregat. 

• Vissa kommunikationshjälpmedel 

• Synhjälpmedel 

• Hörselhjälpmedel 

• Ortopedtekniska hjälpmedel 

• Vissa medicinska behandlingshjälpmedel 

Region Skåne och kommunerna fastställer, oberoende av varandra, vilka enskilda 

produkter inklusive tillbehör som tillhandahålls som förskrivningsbara hjälpmedel. 

Tillbehör till hjälpmedel bekostas av den huvudman som ansvarar för 

huvudhjälpmedlet. 

Sortiment 
För enkelhetens skull används i föreliggande rapport ”sortiment” i stället för  

”förskrivningsbart sortiment inom hjälpmedelsområdet” och/eller ”sortiment av 

individuellt förskrivningsbara hjälpmedel”.  

 

Det finns ingen allmänt vedertagen definition av begreppet sortiment. Den 

grundläggande principen är dock gemensam inom hjälpmedelsförsörjningen, 

sortimentet består av ett urval av de hjälpmedel som finns på marknaden. Vanligtvis 

består sortimentet dels av hjälpmedel som upphandlas via ramavtal och dels ett 

begränsat urval av hjälpmedel som direktupphandlas. I sortimentet ingår 

rekonditionerade och nyinköpta hjälpmedel. Processen kring urvalet av de hjälpmedel 

som direktupphandlas och som ingår i sortimentet varierar mellan huvudmännen. Oftast 

görs urvalet av hjälpmedel av en grupp bestående av till exempel förskrivare, 

hjälpmedelskonsulenter och/eller tekniker som också utför fortlöpande uppföljning och 

revidering av sortiment. Urval och uppföljning görs bland annat utifrån medicinsk 

funktion samt tekniska och ekonomiska aspekter. Region Skåne och kommunerna 

fastställer, som nämndes ovan, oberoende av varandra, vilka enskilda hjälpmedel som 

ingår i huvudmannens sortiment. 

http://kfsk.se/socialtjanst/wp-content/uploads/sites/4/2015/04/Avtal-om-ansvarsfo%CC%88rdelning-och-utveckling-avseende-ha%CC%88lso-och-sjukva%CC%8Arden-i-Ska%CC%8Ane.pdf
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Insamling av information 
Insamlingen av information, d v s vilket förskrivningsbart sortiment av hjälpmedel som 

finns, har gjorts dels genom en webbenkät till de skånska kommunerna. 

 

Insamling av data gjordes via webbenkät i enkätverktyget Questback. Enkäten var 

rubrikmässigt strukturerade enligt ISO 9999:2016 (klassificeringssystem för 

hjälpmedel). 

 

Länk till enkäten skickades ut via e-post till en mottagare i respektive skånsk kommun 

under perioden 5 februari - 23 mars 2018. 
 

Samtliga skånska kommuner besvarade enkäten. 

 

Enkäten består av totalt 139 frågor (varav två utskickade i efterhand), samtliga frågor 

har haft tre fasta svarsalternativ: 

• Ja 

• Ja, efter särskild prövning 

• Nej 

Samtliga frågor har följts av kommentarsfält. En absolut majoritet av kommentarerna 

har varit kopplade till förtydligande avseende vad som gäller kring särskild prövning. 

Kommentarerna redovisas inte i denna rapport men finns tillgängliga i totalfilen över 

inkomna svar. 

 

Om inget annat anges i rapporten likställs de kommuner som svarat ja och de 

kommuner som svarat ja, efter särskild prövning.  

Resultatredovisning 
Liksom webbenkäten är redovisningen rubrikmässigt strukturerad i enlighet med ISO 

9999:2016 d v s: 

 

• Hjälpmedel för mätning, stöd, träning eller ersättning av kroppsfunktioner 

• Hjälpmedel för utbildning och träning av förmågor 

• Hjälpmedel för egenvård och deltagande i egenvård 

• Hjälpmedel för förflyttning och aktiviteter relaterade till personlig rörlighet och 

transport 

• Inredningsdetaljer, tillbehör och andra hjälpmedel för aktiviteter i mänskligt 

skapande inne och utemiljöer 

• Hjälpmedel för kommunikations- och informationshantering  
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Hjälpmedel för mätning, stöd, träning eller ersättning 

av kroppsfunktioner  
 
Under denna del av enkäten fanns totalt tio frågor. Nio av dem var kopplade till olika typer 
av hjälpmedel. Den tionde frågan avsåg om det fanns andra individuellt förskrivningsbara 
hjälpmedel i kommunens sortiment inom denna iso-grupp. 
 
Samtliga kommuner svarade att följande hjälpmedel ingår i sortimentet: 
 
tyngdtäcken manuella bentränare 
sittdynor för trycksårsprevention antidecubitusmadrasser 
positioneringskuddar  

 
Svaren fördelade sig enligt nedan på övriga frågor: 
 
Manuell manuped 

 

Tyngdväst 

 
Ryggdynor för trycksårsprevention 

 

Elektrisk manuped 

 

På frågan om elektrisk manuped igår i sortimentet svarade, som visas i diagrammet ovan, 
åtta kommuner att så var fallet. Kostnadsansvaret för dessa hjälpmedel övergick inte till 
kommunerna i samband med ÄDEL-reformen utan var fortsatt ett regionalt 
ansvarsområde. Elektrisk manuped är sedan ett antal år tillbaka borttaget som 
förskrivningsbart hjälpmedel inom Region Skåne avseende brukare över 20 år. 
Kostnadsansvaret är dock inte överfört till kommunerna. 
 
Slutligen ställdes en fråga om det finns andra förskrivningsbara hjälpmedel inom denna iso-
grupp. Knappt hälften av kommunerna svarade att så var fallet. I de flesta fall omfattade 
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detta hjälpmedel som återkom i frågor senare i enkäten samt enklare träningshjälpmedel 
exempelvis Sussydrag. 

Hjälpmedel för utbildning och träning av förmågor 
Under denna del av enkäten fanns totalt tre frågor. Två av dem var kopplade till olika typer 
av hjälpmedel. Den tredje frågan avsåg om det fanns andra individuellt förskrivningsbara 
hjälpmedel i kommunens sortiment inom denna iso-grupp. 
 
Svaren fördelade sig enligt nedan: 
 
Ståstöd 

 

Tippbräda 

 
 
På frågan om det fanns andra förskrivningsbara hjälpmedel i kommunen svarade 85 % av 
kommunerna nej. Av de fem kommuner som svarade ja på frågan svarade fyra kommuner 
att det handlade om hjälpmedel inom iso-kod 05, d v s hjälpmedel för utbildning och för 
träning av förmågor, exempelvis hjälpmedel för att träna tidsförståelse.  
 
Hjälpmedel för utbildning och för träning av förmågor ingår varken i Region Skånes eller 
de skånska kommunernas kostnadsansvar enligt ansvarsfördelningen på iso-kodsnivå. 

Hjälpmedel för egenvård och deltagande i egenvård  
Under denna del av enkäten fanns totalt 28 frågor. Av dessa var 27 kopplade till olika typer 
av hjälpmedel. Den sista frågan avsåg om det fanns andra individuellt förskrivningsbara 
hjälpmedel i kommunens sortiment inom denna iso-grupp. 
 
Av de 27 frågor som var kopplade till olika typer av hjälpmedel framgår att följande 
hjälpmedel är förskrivningsbart i samtliga skånska kommuner:  
 
mobil dusch- och toastol mobil dusch- och toastol med tilt 
fristående toalettförhöjning  vridbar badkarsstol 
duschvagn  

 
Svaren fördelade sig enligt nedan på övriga frågor: 
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Hälskydd 

 

Duschstol 

 
Fast monterad toalettförhöj u armstöd 

 

Fast monterad toalettförhöj m armstöd 

 
 
Mjuk hjälm 

 

Höftbälte 

 
 
Strumppådragare för strumpor 

 

Mobil dusch- och toastol (smal modell) 
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Armstöd som monteras på toalett 

 

Badkarsbräda 

 
Duschpall 

 

Duschstol med fasta armstöd 

 
Vridbar duschstol 

 

Hård hjälm 

 
 
Strumppådragare för stödstrumpor 

 

 
Strumpavdragare 
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Toalettsitsar 

 

Fristående toalettförhöjn med ryggstöd 

 
Lösa tillsatser till toalettstolsförhöjn 

 

Fast monterad snedställd toalettförhöjn 

 
Säkerhetsbälte 

 
 

Toalettsits med inbyggd lyftanordning  

 

 
På frågan om det fanns andra förskrivningsbara hjälpmedel i kommunen svarade 51 % av 
kommunerna nej. De 16 kommuner som svarade ja på frågan lämnade bland annat följande 
exempel på hjälpmedel som ingår i sortimentet 

• rullstolsvåg (två kommuner) 

• antihalkband (tre kommuner) 

• hjälpmedel för hårvård/schamponeringsstöd (två kommuner) 

• vägghängda skötbord (tre kommuner) 

• nagelborste med sugpropp (två kommuner) 
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Hjälpmedel för förflyttning och aktiviteter relaterade till 

personlig rörlighet och transport  
Under denna del av enkätens fanns totalt 38 frågor. Av dessa var 37 kopplade till olika 
typer av hjälpmedel. Den sista frågan avsåg om det fanns andra individuellt 
förskrivningsbara hjälpmedel i kommunens sortiment inom denna iso-grupp. 
 
Av de totalt 39 frågor som var kopplade till olika typer av hjälpmedel framgår att följande 
hjälpmedel är förskrivningsbart i samtliga skånska kommuner  
 
rollator inne/ute rollator ute 
elektriskt gåbord allroundrullstol 
komfortrullstol aktivrullstol 
glidbräda uppresningsbälte 
överflyttningsplattform hjullyft 
stationära taklyftar lyftselar 

 
Svaren fördelade sig enligt nedan på övriga frågor; 
 
Gåstativ/betastöd  

 

RA-rollator  

 
Glidmatta 

 

Repstege 
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Stålyft  

 

Manuellt gåbord 

 
Gåbock 

 
 

Glidlakan 

 

Manuell rullstol med ensidesframdrivn  

 

Manuellt vårdarmanövrerad rullstol  

 
 
Stödkäpp 

 

Underarmskrycka/RA-kryckkäpp 
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Armbågskrycka 

 
 

Gåstol 

 

Doppsko till förskrivna hjälpmedel 

 

Draglakan 

 
Glidskiva 

 

Vändningsmatta 

 
 
Vridplatta 

 

 
Vridplatta med uppresningsstöd 
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Fristående lyftbåge 

 

Badkarslyft 

 
Stationär fristående lyft 

 
 

Bilglidsits 

 

Mjuk vridplatta 

 
 

Axillarkrycka 

 
 

På frågan om det fanns andra förskrivningsbara hjälpmedel i kommunen svarade 70 % av 
kommunerna nej. De tio kommuner som svarade ja på frågan lämnade framför allt 
exempel på tillbehör till hjälpmedel eller exempel på hjälpmedel som omfattas av andra 
frågor i enkäten. 

Hjälpmedel för hushållsaktiviteter och deltagande 

i hushållet 
Under denna del av enkätens fanns totalt tre frågor, två kopplade till olika typer av 
hjälpmedel och en fråga om det fanns andra individuellt förskrivningsbara hjälpmedel i 
kommunens sortiment inom denna iso-grupp. 
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På frågan om hjälpmedel för att väga och mäta livsmedel för tillagning svarade samtliga 
kommuner nej. På frågan om fixbräda igår i kommunens sortiment svarade 80 % (27 
kommuner) att så var fallet. 
 
På frågan om det fanns andra förskrivningsbara hjälpmedel i kommunen svarade 85% av 
kommunerna nej. De fem kommuner som svarade ja på frågan angav framför allt exempel 
på potatisskalare (två kommuner) och matningsbestick (två kommuner). 

Inredningsdetaljer, tillbehör och andra 

hjälpmedel för aktiviteter i mänskligt skapande 

inne och utemiljöer  
Under denna del av enkätens fanns totalt 34 frågor, 33 kopplade till olika typer av 
hjälpmedel och en fråga om det fanns andra individuellt förskrivningsbara hjälpmedel i 
kommunens sortiment inom denna iso-grupp. 
 
Av de 33 frågor som var kopplade till olika typer av hjälpmedel framgår att följande 
hjälpmedel är förskrivningsbart i samtliga skånska kommuner; 
 
manuell och elektrisk arbetsstol ståstol 
standarddyna till rullstol vårdsäng 
elektriskt ställbart ryggstöd sängrind till förskriven vårdsäng 
stödhandtag att montera mellan golv 
och tak 

teleskopisk ramp 
 

 
Svaren fördelade sig enligt nedan på övriga frågor; 
 
Coxitstol 

 

Formgjuten sits 
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Coxitdyna 

 

Huvud- och nackstöd till förskri hjm 

 
 

Fotstöd 

 

Undermadrass till förskr vårdsäng 

 
Lyftbåge till förskriven vårdsäng 

 
 

Förhöjningsben 

 

Stödhandtag att montera på säng 

 

Lättviktsramp 
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Tröskelramp 

 

Läsbord 

 
Ståstol med hjul och broms 

 

Ryggstöd till förskrivna hjälpmedel 

 
Förhöjningsdyna 

 

Fast stödhantag 

 
 
Pall 

 

Modulära sittsystem 
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Sänglyft 

 

Filthållare 

 
Filthållare till förskriven vårdsäng 

 

Sänggrind till privat vårdsäng 

 
Dörröppnare och dörrstängare 

 
 

Fönsteröppnare och fönsterstängare 

 

På frågan om det fanns andra förskrivningsbara hjälpmedel i kommunen svarade 82 % av 
kommunerna nej. De sex kommuner som svarade ja på frågan angav till exempel 
antihalkmaterial. 

Hjälpmedel för kommunikations- och 

informationshantering – Skånes kommuner  
 
Under denna del av enkätens fanns totalt 13 frågor varav 12 kopplade till olika typer av 
hjälpmedel och en fråga om det fanns andra individuellt förskrivningsbara hjälpmedel i 
kommunens sortiment inom denna iso-grupp. 
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Av de 12 frågor som var kopplade till olika typer av hjälpmedel framgår att följande 
hjälpmedel är förskrivningsbart i samtliga skånska kommuner; 
 
hjälpmedel för tidsstöd planeringstavla 

 
Svaren fördelade sig enligt nedan på övriga frågor; 
 
Elektroniska kalendrar 

 

Ur med påminnelsefunktion 

 
Manuell bliss standardkarta 

 
 

Bokstavstavla 

 

Porttelefon 

 

Ur med tidsstöd 
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Handdator/mobiltel med anpas prog 

 

Akt larm m armbandssänd el halsrem 

 
Medicindoserare 

 

Passivt rörelselarm 

 
 
På frågan om det fanns andra förskrivningsbara hjälpmedel i kommunen svarade 63% av 
kommunerna nej. De 12 kommuner som svarade ja på frågan angav bland annat följande; 

• kognitivt bildstöd 

• pratpuck, nyckelring och olika Megabook 

• ICA-bilder/handlabilder 

• bladvändare 

Hjälpmedel för kontroll, bärande, förflyttning och 

hantering av föremål och anordningar 
 
Under denna del av enkätens fanns totalt åtta frågor varav sju kopplade till olika typer av 
hjälpmedel och en fråga om det fanns andra individuellt förskrivningsbara hjälpmedel i 
kommunens sortiment inom denna iso-grupp. 
 
Resultatet av sju frågor som var kopplade till olika typer av hjälpmedel varierar mellan 
kommunerna enligt nedan. Två kommuner svarade att alla hjälpmedel ingick i sortimentet, 
två kommuner svarade att inga hjälpmedel ingick i sortimentet.  
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Manöverkontakter till förskri hjm 

 

Greppadaptrar och fästanordningar 

 
Laserpeklampa 

 
 

Rullbord 

 

Manuell passiv griptång 

 

Manuell aktiv griptång 

 
Pinnar för att peka på förskr 
kommunikationshjm 

 
 

 



  

Kommunförbundet Skåne  Region Skåne  22(26) 

 
På frågan om det fanns andra förskrivningsbara hjälpmedel i kommunen svarade 75% av 
kommunerna nej alternativt att frågan var obesvarad. Av de sex kommuner som svarade ja 
på frågan angavs framförallt antihalkunderlägg. 

Kommentarer 
 

I något enstaka fall har alla kommuner inte svarat på en fråga. I förekommande fall har 

berörd kommun kontaktats för komplettering. 

 

Efter utskick av enkäten upptäcktes att en fråga, ingår fast monterad toalettförhöjning 

med armstöd i kommunens sortiment av individuellt förskrivningsbara hjälpmedel, 

återkom totalt tre gånger i enkäten. Svaren på de tre frågorna var identiska. I rapporten 

redovisas svaret på en av frågorna.  

 

Vid sammanställning av enkätsvaren har det uppmärksammats att några kommuner valt 

fel svarsalternativ vid ifyllnad av enkäten; 

• En kommun valde av misstag ja istället för nej fel på frågorna om 

förhöjningsdyna och fast stödhantag ingår i kommunens sortiment.  

• En kommun valde av misstag nej istället för ja på frågan om manuell bentränare 

ingår i kommunens sortiment.  

• En kommun valde av misstag nej istället för ja fel på frågan om duschvagn ingår 

i kommunens sortiment.  

Detta är justerat i efterhand. 

 

Vid sammanställning av enkätsvaren konstaterades att ytterligare två frågor borde ha 

varit med i enkäten; 

• Ingår aktivrullstol i kommunens sortiment av individuellt förskrivningsbara 

hjälpmedel? 

• Ingår stårullstol i kommunens sortiment av individuellt förskrivningsbara 

hjälpmedel? 

Utskick av dessa frågor gjordes via e-post i efterhand till de personer som svarat på 

enkäten för respektive kommun. 
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ISO-kodsförteckning  
04 Hjälpmedel för mätning, stöd, träning eller ersättning av kroppsfunktioner
  
04 27 Stimulatorer  
04 27 18 Hjälpmedel för stimulering av sinnen och känslighet 
  
04 33 Hjälpmedel för att bevara hud och vävnad intakt  
04 33 03 Sittdynor och underlägg för att bevara hud och vävnad intakt  
04 33 04 Ryggkuddar och ryggdynor för bevara hud och vävnad intakt  
04 33 06 Hjälpmedel för att bevara hud och vävnad intakt vid liggande 
  
04 48 Rörelse-, styrke- och balansträningsredskap  
04 48 15 Arm-, bål- och benträningsredskap  
04 48 27 Hjälpmedel för kroppspositionering under behandling 
  
05 Hjälpmedel för utbildning och träning av förmågor  
05 36 Hjälpmedel för träning av att ändra och upprätthålla kroppspositionen  
05 36 33 Ståbarrar och ståstöd  
05 36 06 Tippbord  
 
09 Hjälpmedel för egenvård och deltagande i egenvård  
09 06 Kroppsburna hjälpmedel för skydd av kroppen  
09 06 03 Huvudskydd  
09 06 21 Häl-, tå- eller fotskydd 
  
09 07 Hjälpmedel för att stabilisera kroppen  
09 07 03 Sittbälten, bälten och selar för att stabilisera kroppen  
09 09 Hjälpmedel för av- och påklädning  
09 09 03 Hjälpmedel för att ta på och av strumpor och strumpbyxor  
 
09 12 Hjälpmedel för toalettbesök  
09 12 03 Flyttbara toalettstolar  
09 12 09 Toalettsitsar  
09 12 12 Toalettstolsförhöjningar monterade på ram  
09 12 15 Toalettstolsförhöjningar, lösa tillsatser  
09 12 18 Toalettstolsförhöjningar, fasta tillsatser  
09 12 21 Toalettstolar med inbyggd lyftanordning som gör det lättare att resa sig upp och 
sätta sig ned  
09 12 24 Toalettarmstöd och toalettryggstöd som monteras på toaletten  
 
09 33 Hjälpmedel vid bad och dusch  
09 33 04 Badbrädor  
09 33 05 Badsitsar  
09 33 07 Duschstolar med eller utan hjul  
09 33 08 Ryggstöd för bad eller dusch  
09 33 12 Badbritsar, duschbord och skötbord  
09 33 27 Hjälpmedel eller material som placeras i badkaret för att minska badkarets längd 
eller djup  
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12 Hjälpmedel för förflyttning och aktiviteter relaterade till personlig rörlighet och 
transport  
12 03 Gånghjälpmedel som hanteras med en arm  
12 03 03 Stödkäppar  
12 03 06 Armbågskryckor  
12 03 09 Underarmskryckor  
12 03 12 Axillarkryckor  
12 03 16 Gånghjälpmedel med flera stödben  
 
12 06 Gånghjälpmedel som hanteras med båda armarna  
12 06 03 Gåstativ  
12 06 06 Rollatorer  
12 06 09 Gåstolar  
12 06 12 Gåbord  
 
12 07 Tillbehör till gånghjälpmedel  
12 07 05 Doppskor till gånghjälpmedel  
12 07 24 Tillbehör fästa vid gånghjälpmedel för att hålla eller bära föremål  
12 22 Manuella rullstolar  
12 22 03 Manuella tvåhjulsdrivna rullstolar  
12 22 09 Manuella rullstolar med ensidesframdrivning  
12 22 18 Manuella vårdarmanövrerade rullstolar  
 
12 24 Tilläggsutrustning till rullstolar  
12 24 21 Däck och hjul till rullstolar  
 
12 31 Hjälpmedel för att ändra kroppsposition  
12 31 03 Hjälpmedel för glidning och vändning  
12 31 06 Vridplattor (vändskivor)  
12 31 09 Fristående lyftbågar  
12 31 12 Repstegar  
12 31 15 Uppresningsbälten och västar  
12 31 21 Överflyttningsplattformar  
 
12 36 Hjälpmedel för att lyfta personer  
12 36 03 Mobila lyftar för överflyttning av en sittande person med hjälp av slingsäten 
12 36 04 Mobila lyftar för överflyttning av en stående person  
12 36 12 Stationära lyftar monterade på väggar, golv eller i tak  
12 36 15 Stationära lyftar monterade på eller i andra produkter  
12 36 18 Stationära fristående lyftar  
12 36 21 Selar, sitsar och bårar till hjälpmedel för att lyfta personer  
 
15 Hjälpmedel för hushållsaktiviteter och deltagande i hushållet  
15 03 Matlagningshjälpmedel  
15 03 06 Hjälpmedel för att skära, hacka och sönderdela för att tillreda mat och dryck
  
18 Inredningsdetaljer, tillbehör och andra hjälpmedel för aktiviteter i mänskligt 
skapande inne och utemiljöer  
18 03 Bord  
18 03 06 Läsbord, pulpeter och talarstolar  
18 09 Sittmöbler  
18 09 03 Stolar  



  

Kommunförbundet Skåne  Region Skåne  25(26) 

18 09 04 Pallar  
18 09 07 Ståstolar  
18 09 09 Coxitstolar  
18 09 39 Modulära sittsystem  
 
18 10 Tilläggsutrustning till sittmöbler  
18 10 03 Ryggstöd  
18 10 06 Sittdynor och underlägg  
18 10 12 Huvudstöd och nackstöd  
18 10 15 Benstöd och fotstöd  
 
18 12 Sängar och sängutrustning  
18 12 10 Sängar och lösa sängbottnar, elektiskt reglerbara  
18 12 12 Sänglyftar 
18 12 18 Madrasser och madrassöverdrag  
18 12 21 Filthållare  
18 12 24 Separata ställbara rygg- och benstöd för sängar  
18 12 27 Sidoskenor att fästa på sängar  
18 12 28 Lyftbågar att fästa på sängar  
18 15 Hjälpmedel för höjdinställning av möbler  
18 15 03 Förhöjningsben  
18 18 Stödräcken och handtag  
18 18 06 Fasta stödhandtag  
18 18 10 Löstagbara stödskenor och handtag  
18 18 11 Fällbara räcken och armstöd  
  
18 30 Hjälpmedel för vertikal tillgänglighet  
18 30 15 Portabla ramper  
 
22 Hjälpmedel för kommunikations- och informationshantering  
22 18 Hjälpmedel som registrerar, spelar upp och visar ljudinformation och visuell 
information  
22 18 03 Utrustning för att spela in och återge ljud  
 
22 21 Samtalshjälpmedel vid närkommunikation  
22 21 03 Bokstavs- och symbolsatser/tavlor  
22 21 90 Presentationsmaterial för bokstavssatser och symbolsatser  
 
22 24 Hjälpmedel för telefonering och telematikmeddelande  
22 24 30 Porttelefoner  
 
22 27 Varseblivningshjälpmedel  
22 27 12 Ur och klockor  
22 27 15 Kalendrar och tidtabeller  
22 27 16 Hjälpmedel för minnesstöd  
22 27 18 Personliga nödlarmssystem  
 
24 Hjälpmedel för kontroll, bärande, förflyttning och hantering av föremål och 
anordningar  
24 09 Hjälpmedel för att handha och kontrollera utrustning  
24 09 18 Omkopplare (till/från eller andra funktioner)  
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24 18 Hjälpmedel som ersätter armfunktion, handfunktion, fingerfunktion eller en 
kombination av dessa funktioner  
24 18 06 Greppadaptrar och fästanordningar  
24 18 15 Pinnar  
24 18 18 Peklampor  
 
24 21 Förlängare  
24 21 03 Manuella griptänger  
 
24 36 Transport- och bärhjälpmedel  
24 36 12 Rullbord  


