Prislista för bashjälpmedel,
Hjälpmedel Stockholm
till kommuner, stadsdelsförvaltningar, privata vårdgivare samt
institutioner. Prislistan gäller från 2018-01-01. Reservation för
eventuella ändringar då prislistan uppdateras fortlöpande.
Moms 25% tillkommer.
Avgift för akut leverans gäller hjälpmedel oavsett
köp/förskrivning. Priset är 500 kr, moms 25% tillkommer.
Faktureringsadress måste anges.

Funktionsrad Beskrivning
Pris 1:a hand
Tillbehör, reservdelar och komponenter
041998
Hjälpmedel för att kunna få med sig t.ex. intravenöst dropp, nutritionslösning osv. Här ingår droppställning som monteras på annat
hjälpmedel.
537 Infusionsställ, droppställning som monteras på annat hjälpmedel
1 282,87 kr
042706
Stimulatorer för smärtlindring
Utrustning som ändrar nervernas känslighet och därmed reducerar känslan av fysisk smärta.
1 941,63 kr
539 TENS-apparatur
042709
Muskelstimulatorer som ej används som ortoser
Utrustning för att stimulera en muskel eller ett speciellt muskelområde att åstadkomma muskelhopdragning eller -avslappning.
3 096,77 kr
540 Inkontinensstimulator
042718
Hjälpmedel för stimulering av sinnen och känslighet
Här ingår t.ex. hjälpmedel för taktil stimulering
5 901,25 kr
541 Tyngdtäcke
043006
Hjälpmedel för kylbehandling
Hjälpmedel för att kyla ner kroppen eller en del av kroppen.
3 802,81 kr
542 Kylväst exklusive keps, passiv
742,74 kr
1061 Kylkeps passiv
043303
Sittdynor och underlägg för trycksårsprevention
Hjälpmedel för trycksårsprevention genom omfördelning av tryck på stjärten, AC, är dynor som genom form och/eller material avlastar tryck
mot specifik kroppsdel och/eller del av kroppsdel. Positionerande dynor, AD, är dynor som genom form, material eller individuell anpassning,
kompenserar eller korrigerar deformitet. Positionerande och tryckfördelande dyna, AE, är dynor som genom form, material eller individuell
anpassning, kompenserar eller korrigerar deformitet samt fördelar tryck över sittytan. Positionerande och tryckavlastande dyna, AF, är dynor
som genom form, material eller individuell anpassning, kompenserar eller korrigerar deformitet samt avlastar tryck mot specifik kroppsdel
och/eller del av kroppsdel.
544 Tryckavlastande dyna, AC
1 504,98 kr
545 Positionerande dyna, AD
2 887,22 kr
546 Positionerande och tryckfördelande dyna, AE
1 796,66 kr
3 882,66 kr
547 Positionerande och tryckavlastande dyna, AF
043304
Ryggkuddar och ryggdynor för trycksårsprevention
Ryggkuddar och ryggdynor av olika material avsedda att ge komfort och/eller att förhindra uppkomst av trycksår genom att omfördela
trycket.
548 Ryggdynor, mer avancerade
4 779,17 kr
043306
Hjälpmedel för trycksårsprevention vid liggande
Hjälpmedel avsedda att omfördela tryck på ömtåliga delar av kroppen under längre perioder av sängliggande samt att förhindra sår och
liggsår. Här ingår madrasser, liggunderlägg, antidecubitusmadrasser, antidecubitusunderlägg.
550 Enkla förebyggande madrasser/underlägg
551 Enkla förebyggande antidecubitusmadrasser

444,16 kr
2 291,61 kr

Pris 2:a hand

3 581,47 kr

2 111,77 kr

3 283,32 kr

7 202,00 kr

4 456,42 kr
1 114,10 kr

3 337,69 kr
3 280,93 kr
5 838,19 kr
4 270,93 kr

5 257,08 kr

1 102,79 kr
3 828,01 kr

Funktionsrad Beskrivning
044815
Arm-, bål- och benträningsredskap
Utrustning för träning av armars, bens och bålens rörelseförmåga, balans och muskelstyrka.
560 Bobathboll, bobathrulle, palloneboll, cylinderkudde, för barn
561 Gymnastikmatta, endast för barn
562 Kilkudde, endast för barn
563 Studsmatta för personer med CF eller liknande sjukdomar
564 Gåstege, stolstege
565 Splint för att stabilisera arm, ben eller fot vid aktivitet
044818
Viktmanschetter

331,12 kr
1 349,22 kr
831,86 kr
2 762,98 kr
2 850,62 kr
451,04 kr

626,44 kr
2 228,21 kr
1 905,46 kr
3 039,28 kr
3 386,88 kr
698,17 kr

131,46 kr

163,40 kr

1 220,94 kr
713,03 kr

1 343,04 kr
6 684,63 kr

2 238,63 kr

2 462,49 kr

831,86 kr

935,85 kr

175,03 kr

399,04 kr

2 074,87 kr

2 162,26 kr

1 145,17 kr
595,36 kr
479,16 kr

2 074,03 kr
1 413,38 kr
886,50 kr

583 Toalettstolsförhöjningar, fristående
Toalettstolsförhöjningar, lösa tillsatser
Lösa toalettstolsförhöjningar som placeras direkt på porslinet och som utan svårighet kan lyftas bort från toaletten.

448,94 kr

2 471,24 kr

584 Toalettstolsförhöjningar, lösa tillsatser

197,49 kr

204,76 kr

566
053306
571
1219
061590
572
090603
573
090903
574
091203
579
091209
580
581
582
091212

091215

Pris 1:a hand Pris 2:a hand

Manschetter fyllda med vikter och som bärs på benen eller armarna vid träning för att stärka lemmarna eller för att förhindra att dessa darrar
eller för daglig aktivitet, för barn.
Viktmanschetter
Hjälpmedel för att träna dagliga personliga aktiviteter
Här ingår hjälpmedel för att träna dagliga personliga aktiviteter.
Pall/bänk för på/avklädning
Stegpall för kortväxta
Peroneusstimulatorer
Skelettstimulatorer används för att kompensera nedsatt motorisk funktion.
Peroneusstimulator
Huvudskydd
Utrustningar som skyddar och förhindrar att olika delar av kroppen blir skadad.
Mjuka hjälmar
Strumppådragare
Hjälpmedel som underlättar för en person att sätta på sig, samt i vissa fall även ta av sig, strumpor, sockor och strumpbyxor
Strumppådragare, strumpavtagare
Flyttbara toalettstolar
Toalettstolar som kan användas för toalettbesök även på andra platser än badrummet.
Pottstolar för barn
Toalettsitsar
Tillbehör till toalettstolen eller toaletthinken avsedda att sitta på och som kan ge stabilitet och komfort.
Toalettsitsar inkl stänkskydd, endast för barn
Mjuksitsar inkl stänkskyddd, toadyna
Stänkskydd
Toalettstolsförhöjningar, fristående
Toalettstolsförhöjningar som är fristående på golvet, och som utan svårighet kan lyftas bort från toaletten.

Funktionsrad Beskrivning
091218
Toalettstolsförhöjningar, fasta tillsatser
Toalettstolsförhöjningar fast monterade, skruvade eller fastspända, på porslinet som ökar sitshöjden för att underlätta sittande och att resa
sig upp från toaletten.
091224

093303

Pris 1:a hand Pris 2:a hand

585 Toalettstolsförhöjningar, fasta tillsatser
Toalettarmstöd och/eller toalettryggstöd som monteras på toaletten
Hjälpmedel som monteras på toaletten och som ger stöd när en person ska sätta sig ner eller resa sig upp från toaletten. Här ingår t.ex.
kroppsstöd som monteras på toaletten.

552,49 kr

590,05 kr

587 Armstöd och/eller ryggstöd mm som monteras på toaletten
Bad- och duschstolar (med eller utan hjul), badbrädor, pallar, ryggstöd och sitsar

588,70 kr

3 895,97 kr

427,87 kr
430,12 kr
176,89 kr
1 331,56 kr
6 399,38 kr

834,25 kr
6 523,30 kr
351,37 kr
1 789,97 kr
6 996,08 kr

241,09 kr

2 109,52 kr

120303

Hjälpmedel som ger stöd för sittande vid bad och duschning som t.ex. bad- och duschstolar utan hjul, pallar, badkarsbrädor och
badkarssitsar, här ingår även hjälpmedel så att barn kan sitta i badkar utan att halka.
Duschpall med eller utan armstöd Fristående eller vägghängd
Badstol
Duschbräda
Snurrbar duschstol, för golv eller badkar
Badset för barn
Hjälpmedel för hårtvätt
Hjälpmedel för att tvätta håret, t.ex. schamponeringsstöd och liknande.
Schamponeringsstöd för sittande eller liggande
Stödkäppar

59,30 kr

155,74 kr

120306

Hjälpmedel som stöder en gående person och som har ett handtag utan underarmstöd, ett enda stödben och en doppsko. Doppskor,
isdubbar ingår som tillbehör.
596 Stödkäpp
Armbågskryckor

54,43 kr

177,11 kr

120309

Hjälpmedel som stöder en gående person och som har halvcirkelformat armstöd/bygel, ett horisontellt handtag, ett enda stödben och en
doppsko. Doppskor, isdubbar ingår som tillbehör.
597 Armbågskrycka
Underarmskryckor (Ra-kryckkäppar)

405,22 kr

1 586,29 kr

120312

Hjälpmedel som stöder en gående person och som har ett horisontellt underarmsstöd, ett handtag, ett enda stödben och en doppsko.
Doppskor, isdubbar ingår som tillbehör.
598 Ra-kryckkäpp
Axillarkryckor

562,41 kr

618,65 kr

120316

Hjälpmedel som stöder en gående person och som har ett horisontellt polstrat stöd som placeras mot överkroppen i armhålan, ett
horisontellt handtag samt ett eller flera vertikala stödben som slutar i en doppsko. Doppskor ingår som tillbehör.
599 Axillarkrycka
Gånghjälpmedel med tre eller fler stödben

186,21 kr

277,19 kr

588
589
590
591
592
093903
595

Hjälpmedel som stöder en gående person och som har ett handtag utan underarmsstöd och ett enda stödben som förgrenar sig i tre eller
fler stödben med var sin doppsko, vilket ger extra stabilitet. Doppsko ingår som tillbehör.
600 Gånghjälpmedel med fler eller stödben

Funktionsrad Beskrivning
Gåstativ
120603

Pris 1:a hand Pris 2:a hand

120606

Stativ som hjälper en person att bevara stabilitet och balans i samband med gång eller stående, vanligen konstruerat av metall, med
handtag men utan underarmsstöd, och med antingen fyra doppskor eller med två doppskor och två länkhjul. Här ingår t.ex. gånghjälpmedel
med två länkhjul i kombination med två doppskor.
601 Gåstativ
Rollatorer

807,70 kr
1 377,15 kr
3 575,54 kr

1 242,06 kr
2 315,64 kr
5 350,22 kr

120612

Stativ som hjälper en person att bevara stabilitet och balans i samband med gång, med handtag och två eller fler hjul. Här ingår t.ex.
hemiplegirollator, rollatorer med vilosits, rollatorer med stöddyna för knä och bakåtvända rollatorer som dras fram bakom kroppen.
602 Rollator för framförallt innebruk
603 Rollator för framförallt utebruk
604 Barnrollator
Gåbord

2 806,56 kr

3 298,35 kr

121821

Hjälpmedel med hjul och/eller doppskor och en stödyta eller underarmsstöd, och som skjuts framåt med hjälp av båda armarna, eventuellt i
kombination med överkroppen.
608 Gåbord, manuell och hydraulisk höjdreglering samt RA-rollatorer
Cykelanpassningar

883,86 kr
86,16 kr

3 713,68 kr
505,67 kr

6 677,20 kr

8 170,10 kr

4 788,33 kr

5 332,84 kr

445,70 kr
208,43 kr

708,96 kr
724,86 kr

587,89 kr
1 660,20 kr

646,68 kr
1 826,22 kr

1 684,06 kr

4 203,12 kr

307,34 kr

649,76 kr

620
621
122707
655
122715
656
123103
657
658
123106
659
660
123109
661
123112

Tilläggsutrustning eller modifieringar av cyklar för att underlätta användning av cykel. Här ingår t.ex. stödhjulsaggregat, speciella sadlar,
tåclips och pedaler till brukarens privata cykel.
Stödhjul
Övrig tilläggsutrustning t.ex. tåclips, pedaler
Liggvagnar och paraplyvagnar
Hjälpmedel på hjul för en eller fler personer som ligger eller sitter, utformade för att framföras och styras av en vårdare.
Paraplyvagnar
Rullbrädor och krypvagnar
Hjälpmedel på hjul på vilka en person ligger eller sitter för att kuna förflytta sig genom att skjuta ifrån med händerna eller fötterna mot golvet.
Krypvagn
Glidbrädor, glidmattor, draglakan och vändningsmattor
Hjälpmedel som ändrar en persons placering eller riktning genom att använda glidteknik.
Glidbräda
Glidmattor, vändningsmattor och glidlakan
Vridplattor (Vändskivor)
Hjälpmedel som hjälper en person att göra en roterande rörelse med fötterna stående på den roterande skivan.
Vändskiva
Vändskiva inklusive ståplatta
Fristående lyftbågar
Hjälpmedel som hjälper en person att resa sig från en sittande eller liggande position (t.ex. från en säng eller från en stol).
Fristående lyftbågar till privat säng

Repstegar
Hjälpmedel som fixeras i den ena änden och som hjälper en person att ändra sin kroppsposition steg för steg.
662 Handstege/repstege

266,56 kr

433,90 kr

Funktionsrad Beskrivning
Uppresningsbälten och västar
123115
Hjälpmedel som hjälper en person att manuellt förflytta en annan person.
663 Vårdbälte, uppresningsbälte
Bärstolar, bärselar och bärkorgar
123118
Hjälpmedel som används för att förflytta en person från ett ställe till ett annat genom att en eller fler personer bär.
664 Bärstolar, lätta lyft och liknande produkter
Överflyttningsplattformar
123121

150306

150913

150916

151521

181006

181015

Hjälpmedel för att i horisontalplanet förflytta en person en kort sträcka.
665 Överflyttningsplattform
Hjälpmedel för att skära, hacka och sönderdela för att tillreda mat och dryck
Här ingår specialskärbrädor.
671 Skärbräda med specialfästanordning, typ Fixbräda
Bestick, ätpinnar och sugrör
Produkter som används för att skära föda och för att överföra mat eller dryck från ett fat till munnen, endast för barn.
672 Bestick, endast för barn
Muggar, glass, koppar och te-/kaffefat
Hjälpmedel som underlättar när en person behöver hjälp med att dricka, endast för barn.
673 Mugg, glas, kopp, endast för barn
Saxar
Här ingår saxar speciellt utformade för handens funktionsnedsättning, endast för barn.
675 Saxar, endast för barn
Sittdynor och underlägg
Dynor och andra hjälpmedel som placeras på en sits för att korrigera och/eller bibehålla en stadig sittställning. Här ingår även individuellt
utformade sitsar.Dynor och underlägg av olika material avsedda att ge komfort och/eller att förhindra uppkomst av trycksår genom att
omfördela trycket. Eventuella komfortkilar, träplattor, dynöverdrag, inkontinensöverdrag mm ingår. Dyna för korttidssittande, AA, är plana
dynor som genom material fördelar tryck över sittytan. Tryckfördelande dynor, AB, är dynor som genom form och/eller material fördelar tryck
över sittytan. Förhöjningsdynor, AG, är dynor som underlättar uppresning. Underlägg och övriga dyntillbehör, AH, är produkter som ska
användas i kombination med sittkudde/dyna.
691 Skumplastfåtöljer och liknande
692 Kuddar för positionering i sittande, tumlekudde och liknande
693 Enkel vinklingsbar sits och fotstöd till t.ex. Tripp Trapp stol
697 Förhöjningsdyna i olika storlekar och höjder för stol och fåtölj, AG
698 Förhöjningsdyna i olika storlekar och höjder för stol och fåtölj, coxit, AG
699 Kildyna, AG
928 Tumlebåt, exklusive underrede
Benstöd och fotstöd
Hjälpmedel för att ge stöd till en sittande persons ben och/eller fötter. Här ingår även pall för att kunna kliva i t.ex. ett badkar. Endast för
barn.
686 Pall för att t.ex. kliva i badkar, endast för barn
687 Höj och sänkbar pall, endast för barn

Pris 1:a hand Pris 2:a hand

447,68 kr

811,74 kr

1 219,26 kr

2 385,74 kr

4 490,81 kr

9 767,52 kr

802,16 kr

817,01 kr

130,72 kr

185,46 kr

48,44 kr

184,20 kr

71,30 kr

279,27 kr

15 345,31 kr
2 372,71 kr
1 889,11 kr
193,30 kr
189,87 kr
197,24 kr
14 176,08 kr

15 715,76 kr
3 443,78 kr
2 033,25 kr
285,60 kr
222,33 kr
250,82 kr
16 690,58 kr

493,18 kr
1 546,73 kr

542,49 kr
2 856,08 kr

Funktionsrad Beskrivning
181204
Sängar och lösa sängbottnar, ej reglerbara

181224

Sängar med speciella funktioner. Här ingår sängar som ej kan regleras elektriskt. Sängarna kan vara både för funktionshindrad förälder och
eller för funktionshindrad brukare. Här ingår även alla tillbehör till sängen exklusive madrass.
702 Enkel spädbarnssäng på hjul, typ plastlåda på BB
703 Specialtillverkade sängar, typ SP-sängar
Ställbara rygg- och benstöd

181227

Hjälpmedel som understödjer olika kroppsdelar för en person som ligger i en säng.
708 Manuellt rygg- och benstöd
Sänggrindar och lyftbågar att fästa på sängar

710
711
181503
712
915
181806

Nedfällbara och/eller löstagbara grindar som förhindrar att personen ramlar ur sängen samt lyftbågar som underlättar för att en person att
sätta sig upp i sängen och/eller förflytta sig i sängen. För fristående lyftbågar se 12 31 09
Grindar/fallskydd/nätsidor/sängbyglar och liknande stöd/skydd som separat monteras till brukarens privata säng
Resningsstöd som separat monteras till brukarens privata säng
Förhöjningsben
Hjälpmedel som placeras under en möbels ben för att öka längden på benen.
Förhöjningsklotsar och förhöjningsben, ett helt set som förhöjer t.ex. en stol
Förhöjningsramper till sängar och andra möbler, ett helt set som förhöjer t.ex. en säng
Fasta stödhandtag

181811

Hjälpmedel, ofta raka eller vinklade stänger, som är fästa på tex en vägg, på vägg/golv eller vägg/tak/golv, för att ge stöd till en stående
person eller när en person ska ändra ställning.
714 Stöd att luta sig mot vid t.ex. påklädning, endast för barn
715 Handtag med sugproppar, endast för barn
Fällbara räcken och armstöd

183015

Hjälpmedel som ger stöd när en person ska ändra ställning, de kan vara fästa på vägg eller golv och kan vikas upp eller åt sidan, eller
sänkas ner för att möjliggöra åtkomst eller när de inte behövs. Här ingår inte toalettarmstöd som monteras på toaletten eller på stolar.
716 Armstöd, vägg och/eller golvmonterade
Portabla ramper

717
718
719
183390
720
221203
724

Flyttbara lutande underlag som överbryggar en begränsad nivåskillnad. Här ingår även löstagbar ramp för att underlätta för en
rullstolsanvändare att ta sig över en tröskel.
Längdjusterbara ramper
Ej längdjusterbara ramper
Tröskelramper för inomhusbruk
Stötdämpande skydd
Stötdämpande skydd.
Skyddslist
Manuella hjälpmedel för att teckna och skriva
Här ingår pennor och linjaler speciellt utformade för att passa personer med funktionsnedsättning, endast för barn.
Pennor och linjaler, endast för barn

Pris 1:a hand Pris 2:a hand

2 996,92 kr
26 650,98 kr

3 296,61 kr
29 316,08 kr

965,50 kr

1 004,12 kr

878,69 kr
811,16 kr

3 815,01 kr
2 124,11 kr

449,69 kr
592,44 kr

561,69 kr
651,68 kr

1 363,66 kr
475,35 kr

1 500,03 kr
519,92 kr

483,81 kr

811,07 kr

2 593,11 kr
3 629,50 kr
742,74 kr

4 683,64 kr
4 099,39 kr
1 097,13 kr

965,56 kr

1 062,11 kr

259,96 kr

285,95 kr

Funktionsrad Beskrivning
222718
Personliga nödlarm

240918

Larm som aktiveras av brukaren. Här ingår larm, enkla anropssystem för att inom bostaden, eller liknande, påkalla någons uppmärksamhet.
Här ingår även larm som aktiveras av rörelse.
753 Komplett anropssystem inom bostaden och med begränsad utomhusanvändning
Bladvändare
Hjälpmedel som underlättar att bläddra i en bok/tidning.
755 Bladvändare, enkel, pinne för mun/hand och liknande
Omkopplare (till/från eller annan funktion)

241303

Hjälpmedel för att sätta på eller stänga av strömkretsar. Här ingår t.ex. tryckknappar för elektriska apparater, hand/fingerkontakt och
styrspakar (joysticks) inklusive eventuella fäste för manöverkontakten.
769 Manöverkontakter
Fjärrstyrsystem

223012

729
241806
770
241827
773
242103
774
775
243612

777
280303

Systems för att styra hjälpmedel och produkter från ett avstånd, system som tar emot och överför infraröda signaler. Här kan ingå t.ex. såväl
IR-sändare som reläbox, IR-mottagare. Ibland behövs endast IR-sändare.
IR-system, enkla
Påbyggnadsgrepp och adaptrar
Hjälpmedel som fästs vid en produkt för att underlätta att gripa om produkten. Här ingår t.ex. pennhållare och penselhållare.
Grepp för penna, för barn
Underarmstöd som underlättar manuella aktiviteter
Produkter som avlastar underarmen under en aktivitet.
Underarmsstöd
Manuella griptänger
Hjälpmedel för att hålla, krama om eller greppa ett föremål som är placerat på ett litet avstånd.
Griptång, passiv
Griptång, aktiv
Rullbord
Manuella hjulförsedda vagnar med eller utan handtag och med en plan yta för transport av varor. Här ingår t.ex. serveringsvagnar och små
bord på hjul.
Rullbord
Skrivbord

Bord utformade för att vara till hjälp vid olika aktiviteter. Här ingår endast specifika arbetsbord/lekbord för barn som på grund av sitt
sitthjälpmedel ej kan sitta vid vanliga arbetsbord.
676 Specifika arbetsbord/lekbord, endast för barn som ej kan sitta vid vanliga arbetsbord

Pris 1:a hand Pris 2:a hand

3 642,68 kr

6 157,26 kr

75,76 kr

106,95 kr

798,49

1058,84

2547,47

3567,85

167,07

371,37

1 580,54 kr

1 738,60 kr

237,31
125,08

261,44
141,18

1139,36

2510,45

4721,24

5193,36

