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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Avdelningen för Närsjukvård

TILL FÖRSKRIVARE
2020-10-02

Vissa hjälpmedel övergår till egensvar
Den 24 september tog hälso- och sjukvårdsnämnden beslutet att vissa
hjälpmedel ska gå över till egenansvar och inte längre förskrivas i Region
Stockholm. Det handlar bland annat om enkla hjälpmedel som räknas som
konsumentprodukter och som ofta finns i ett hem samt tyngdtäcke och
bilanpassningar.
Sista dagen att förskriva dessa hjälpmedel och lägga en beställning i
Beställningsportalen är den 31 oktober 2020. De hjälpmedel som redan har
förskrivits kan brukaren behålla och behöver inte lämna tillbaka till
hjälpmedelsverksamheten.
Hjälpmedel som går över till egenansvar
Hjälpmedel som förskrivs via Hjälpmedel Stockholm och Sodexo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bollar och träningsrullar/kuddar, t.ex. bobathboll, palloneboll,
dubbelboll, bobathrulle och cylinderkudde
Gymnastikmatta
Studsmatta, t.ex. Trimilin Swing
Viktmanschetter
Stegpall
Duschpall utan armstöd
Bärselar, t.ex. Liftseat och Lätta Lyft
Bestick, t.ex. Feed och Good grips
Mugg, t.ex. dosmugg, pipmugg, näsmugg och Sassy Infa-Trainer Cup
Saxar
Förhöjningsdyna, köksdyna och förhöjningsdyna som avlastning för
svanskota
Babysäng, t.ex. Baby Crib Trolley
Lutstöd, t.ex. Flexi lutstöd
Skyddslist, t.ex. kantskydd och skyddslist Eprotect
Grepp och tyngder för penna, t.ex. penngrepp, penntyngd och
greppband
Underarmsstöd, t.ex. Ermi, SP-produkter och Emil
Tyngdtäcke, t.ex. fibertäcke, bolltäcke, kedjetäcke och kultäcke,
ringtäcke
Bilanpassningar; konsultation, anpassning, reparation samt
återställning av bilanpassning.
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Hjälpmedel som förskrivs via KommSyn:
•
•
•
•

Nålpåträdare
Läslampor, t.ex. bordsbelysning Iris Daylight PRO, belysning KFM
och läslampa Verit
Läsbord och ställbart bokstöd
Arbetsbord

Beställningar till bashjälpmedelsförrådet
Fram till den 18 oktober 2020 kan beställningar göras till
bashjälpmedelsförråd. De hjälpmedel som finns i bashjälpmedelsförråd hos
förskrivare kan förskrivas och lämnas ut så länge de finns kvar. Det gäller
följande hjälpmedel:
•
•

Duschpall utan armstöd på ISO-kod 093303 – Bad och duschstolar
Förhöjningsdyna på ISO-kod 181906 – Sittdynor och underlägg

Läs mer om beslutet på Vårdgivarguiden

Vänliga hälsningar,
Anna Breuer
Enheten för rehabilitering, habilitering och hjälpmedel
anna.m.breuer@sll.se

