Prislista för hyreshjälpmedel,
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. Priserna är dygnspris. I första hand
uthyres befintligt lager. Standardtillbehör, reparation, montering
och demontering ingår i hyrespriset.
Avgift för akut leverans gäller hjälpmedel oavsett
hyra/förskrivning. Priset är 500 kr, undantaget sängar där priset
är 750 kr, moms 25% tillkommer. Faktureringsadress måste
anges.

Funktionsrad Beskrivning
043006

Dygnspris 1:a hand Dygnspris 2:a hand

Hjälpmedel för kylbehandling
Hjälpmedel för att kyla ner kroppen eller en del av kroppen.
543 Kylväst aktiv

043306

22,44 kr

23,75 kr

552 Förebyggande antidecubitusmadrasser

3,69 kr

6,77 kr

553 Behandlande antidecubitusmadrasser

12,37 kr

19,86 kr

554 Avancerade behandlande antidecubitusmadrasser

40,09 kr

50,69 kr

6,32 kr

7,89 kr

19,79 kr

24,12 kr

126,95 kr

0,00 kr

15,66 kr

23,05 kr

575 Flyttbara toalettstolar med hjul

4,24 kr

5,29 kr

576 Flyttbara toalettstolar med hjul, för barn och ungdomar

7,20 kr

9,27 kr

577 Flyttbara, vinklingsbara toalettstolar med hjul

7,70 kr

11,09 kr

11,86 kr

14,81 kr

13,86 kr

17,36 kr

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.

044815

Arm-, bål- och benträningsredskap
Utrustning för träning av armars, bens och bålens rörelseförmåga, balans och muskelstyrka.
558 Armtränare, bentränare, arm/bentränare aktiv
559 Armtränare, bentränare, arm/bentränare aktiv/passiv
1470 Avancerad bentränare i stående med växelvisa gångrörelser, t ex Innowalk

044821

Tippbrädor
Ståplattformar som positionerar och stödjer en person som successivt flyttas från en liggande position till en stående position i
avsikt att träna personen att vänja sig vid att vara stående. Avser både manuellt reglerade och elektriskt reglerade.
567 Tippbräda, manuellt och elektriskt reglerad

091203

Flyttbara toalettstolar
Toalettstolar, med eller utan hjul, med en behållare och som kan användas för toalettbesök även på andra platser än badrummet.
Här ingår även de produkter som kan användas i samband med dusch.

578 Flyttbara, avancerade, toalettstolar med hjul för ffa barn och ungdomar
091221

Toalettsitsar med inbyggd lyftanordning
Toalettsitsar som har en inbyggd lyftanordning som hjälper en person att kunna sätta sig ner eller resa sig upp från toaletten.
586 Toalettsits med inbyggd lyftanordning

Funktionsrad Beskrivning
093312

Badbritsar, duschbord och skötbord
Stationära eller mobila britsar/bord som en person ligger på i samband med bad, dusch eller blöjbyte. Här ingår också
duschvagnar Här ingår också höjdinställbart bord försedd med t.ex. barnstol eller skötbord i syfte att förälder med
funktionsnedsättning kan sköta sitt barn.
593 Duschvagn
594 Duschbord/skötbord, såväl fasta som höj och sänkbara, manuella och elektriska
776 Lyftbord med t.ex. barnstol eller skötbord

120609

17,39 kr

22,36 kr

2,95 kr

3,91 kr

12,33 kr

15,94 kr

Gåstolar
Hjälpmedel med hjul och sits eller slingor, som stöder kroppen i samband med gång, med eller utan underarmsstöd.
605 Enkel gåstol med sittpåse eller sadel/sits och stöd för bålen
Gåstol med sadel/sits och stöd för bålen.
606

3,61 kr

5,45 kr

11,46 kr

12,61 kr

607 Avancerad gåstol med sadel/sits och stöd för bålen

12,95 kr

49,21 kr

6,90 kr

8,48 kr

6,88 kr

9,06 kr

8,50 kr

12,19 kr

120612

Gåbord

609
121806

Dygnspris 1:a hand Dygnspris 2:a hand

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.
Gåbord, elektrisk höjdreglering
Tre- och fyrhjuliga cyklar med fotpedaler, för en person
Fotpedaldrivna cyklar för en person, med tre eller fler hjul.

618 Trehjuliga cyklar för barn och ungdomar
121809

Trehjuliga handdrivna cyklar
Handdrivna trehjuliga cyklar.
619 Handdrivna cyklar för barn och ungdomar

Funktionsrad Beskrivning
122203

Dygnspris 1:a hand Dygnspris 2:a hand

Manuella tvåhjulsdrivna rullstolar
Rullstolar utformade för att framföras av den person som sitter i rullstolen genom att, med båda händerna, skjuta på hjulens däck
eller drivringar. Här ingår t.ex. framhjulsdrivna och bakhjulsdrivna rullstolar. Här ingår också stårullstolar och rullstolar med
uppresningsfunktion.

122218

622 Allroundrullstol, vuxen

11,11 kr

11,99 kr

623 Allroundrullstol, barn

10,95 kr

16,79 kr

624 Aktivrullstol, vuxen

9,08 kr

12,32 kr

625 Aktivrullstol, barn

8,26 kr

10,77 kr

626 Komfortrullstolar, landstinget betalar 75% av hyrespriset i särskilt boende för äldre

17,73 kr

19,33 kr

627 Uppresningsrullstol, manuell uppresning

29,12 kr

34,45 kr

628 Uppresningsrullstol, elektrisk uppresning

40,26 kr

44,31 kr

629 Stårullstol för barn

14,18 kr

16,16 kr

630 Framhjulsdriven rullstol

10,94 kr

11,33 kr

6,42 kr

7,48 kr

17,23 kr

19,42 kr

633 Vagn

6,85 kr

8,10 kr

634 Stolsunderrede med manuell höjdjustering för modulära sittsystem, moduluppbyggd sits, formgjuten sits och liknande

7,76 kr

9,26 kr

635 Stolsunderrede med elektrisk höjdjustering för modulära sittystem, moduluppbyggd sits, formgjuten sits och liknande

8,93 kr

9,48 kr

10,12 kr

12,50 kr

9,07 kr

11,99 kr

Manuella vårdarmanövrerade rullstolar
Rullstolar utformade för att med hjälp av körhandtaget/handtagen framdrivas av en annan person än den som sitter i rullstolen.
Här ingår även vagnar, som i sittande eller halvliggande ställning körs av en vårdare. Här ingår även chassi som kan ge upphov
till kompletta rullstolar/arbetsstolar/vagnar tillsammans med t.ex. sittsystem, formgjutna sitsar, säten och liknande.
631 Transportrullstolar
632 Komfortrullstolar, landstinget betalar 75% av hyrespriset i särskilt boende för äldre

636 Rullstolsunderrede för modulära sittsystem, moduluppbyggd sits, formgjuten sits och liknande
637 Vagnunderrede för modulära sittsystem, moduluppbyggd sits, formgjuten sits och liknande

Funktionsrad Beskrivning
122303

122306

Dygnspris 1:a hand Dygnspris 2:a hand

Eldrivna rullstolar med manuell styrning
Elektriskt drivna rullstolar som styrs mekaniskt genom att förändra inriktningen av styrhjulen.Styrningen kan t.ex. bestå av ett
styre som är förbundet med styrhjulen. Här ingår t.ex scooters.
638 Elrullstol för begränsad utomhusanvändning

17,70 kr

28,63 kr

639 Elrullstol för generell utomhusanvändning

19,46 kr

30,13 kr

640 Elrullstol för inomhusanvändning, enkel sittkomfort

34,61 kr

41,96 kr

Elrullstol för inomhusanvänding, avancerad sittkomfort. Med avancerad sittkomfort avses elreglering av samtliga funktioner:
641 benstöd, sitstilt och sitslyft

44,05 kr

67,72 kr

642 Elrullstol för begränsad utomhusanvändning, enkel sittkomfort

23,04 kr

47,02 kr

Elrullstol för begränsad utomhusanvändning, avancerad sittkomfort. Med avancerad sittkomfort avses elreglering av samtliga
643 funktioner: benstöd, sitstilt och sitslyft

48,15 kr

100,65 kr

644 Elrullstol för generell utomhusanvändning

55,86 kr

65,64 kr

645 Elrullstol med slingstyrning

67,14 kr

73,34 kr

646 Platta för slingstyrning exklusive rullstol

28,36 kr

30,75 kr

647 Ståelrullstol

60,13 kr

92,16 kr

648 Elrullstolsunderrede för modulära sittsystem, moduluppbyggd sits, formgjuten sits och liknande

37,02 kr

69,41 kr

649 Drivaggregat till rullstolar

14,25 kr

22,88 kr

651 Drivhjul med motor till rullstolar

23,38 kr

24,11 kr

0,00 kr

0,00 kr

Eldrivna rullstolar med motoriserad styrning
Elektriskt drivna rullstolar som styrs med hjälp av en eller flera styrmotorer. Här ingår även elrullstolar som också kan manövreras
av annan person än den som sitter i rullstolen. Styrningen kan exempelvis ske genom att drivhjulen ges olika hastighet eller
genom vridning av speciella styrhjul. Här avses även elrullstolar med spakstyrning eller liknande. Här ingår även chassi som kan
ge upphov till kompletta rullstolar/arbetsstolar/vagnar tillsammans med t ex sittsystem, formgjutna sitsar och liknande.

122409

Drivaggregat för manuella rullstolar
Hjälpmedel som monteras på en manuell rullstol för att hjälpa brukaren eller vårdaren att köra rullstolen, eller för att köra rullstolen
utan manuell kraft.

122430

Bälten och selar till rullstolar
Hjälpmedel som används av en person som sitter i en rullstol för att hindra att personen glider ner eller faller ur rullstolen. Här
ingår t.ex. bälten, selar och västar.
653 Bälte, selar, västar och liknande

Funktionsrad Beskrivning
122707

Dygnspris 1:a hand Dygnspris 2:a hand

Liggvagnar och paraplyvagnar
Hjälpmedel på hjul för en eller fler personer som ligger eller sitter, utformade för att framföras och styras av en vårdare.
654 Höj- och sänkbar vagn, Tumlevagn och liknande, exklusive sittdel

123603

49,30 kr

64,33 kr

9,87 kr

14,29 kr

14,21 kr

15,39 kr

668 Stationär lyft monterad i t.ex. vägg eller tak, enkel skena alternativt stationär fristående

14,20 kr

16,06 kr

669 Stationär personlyft monterad i t.ex. vägg eller tak, travers

18,51 kr

20,24 kr

7,53 kr

9,04 kr

674 Elektrisk matapparat

29,89 kr

30,55 kr

1281 Manuell matapparat

23,75 kr

26,73 kr

Hjullyftar för överflyttning av en sittande person med hjälp av lyftselar/lyftslingor
Utrustning för att lyfta och fritt förflytta en person i sittande, halvsittande eller halvliggande ställning med den personbärande
enheten bestående av selar/slingor.
666 Mobila personlyftar manuell alternativt elektrisk höjdjustering

123604

Hjullyftar för överflyttning av en stående person
Utrustning för att lyfta och förflytta en person från en sittande ställning till en stående ställning, och som fritt kan rullas omkring,
med den personbärande enheten bestående av slingor, ett fotstöd och ben och/eller knästöd.
667 Mobil stålyft med elektrisk höjdjustering

123612

Stationära lyftar monterade på väggar, golv och/eller i tak
Utrustning för att lyfta och förflytta en person inom ett område begränsat av utrustningen. Här ingår stationära lyftar som
fastmonteras utom de som är monterade enbart i en annan produkt, t.ex. ett badkar. Lyftar som monteras i/på bil liksom
lyftplattformar ingår ej.

123615

Stationära lyftar monterade på eller i andra produkter
Utrustning för att lyfta en person inom ett område begränsat av utrustningen. Här ingår badkarsmonterade lyftar. Lyftar att
montera på en toalettstol och lyftar att montera i en bil ingår inte här.
670 Stationära lyftar som monteras på eller i andra produkter, badkarslyftar och liknande

150927

Ätapparater
Elektriskt eller manuellt hjälpmedel som möjliggör för en person överföra maten från tallriken till munnen.

Funktionsrad Beskrivning
180903

Dygnspris 1:a hand Dygnspris 2:a hand

Stolar
Här ingår t.ex. enkla stolar med eller utan en speciell mekanism för att hjälpa en person att resa sig upp ur stolen eller att sätta sig
ner.

180906

677 Arbetsstolar gasreglering

4,01 kr

7,63 kr

678 Arbetsstolar, elektrisk reglering

9,52 kr

15,10 kr

679 Arbetsstolar för barn/ungdomar som är tiltningsbara

8,26 kr

11,61 kr

3,17 kr

4,45 kr

681 Coxitstolar gasfjäderhöjning

4,46 kr

8,94 kr

682 Coxitstolar, elektrisk höjning

11,22 kr

15,86 kr

10,08 kr

12,54 kr

684 Golvstol med stöd

3,94 kr

5,35 kr

685 Sits för barn inklusive bas eller enkelt mobilt underrede, typ Tumble Form eller liknande

2,68 kr

6,63 kr

11,35 kr

14,35 kr

0,00 kr

0,00 kr

Pallar och ståstolar
Sitsar med ett eller flera ben, ståstolar ger stöd till en person som är i en stående eller halvstående ställning. Här ingår ståstolar
med en speciell mekanism för att hjälpa en person att resa sig upp eller att sätta sig ner.
680 Ståstolar inklusive magstödståstolar

180909

Coxitstolar
Stolar på vilka en eller flera delar av sitsens framkant kan vinklas. Här ingår coxitstolar med en speciell mekanism för att hjälpa en
person att resa sig upp ur stolen eller att sätta sig ner.

180921

Speciella sittmöbler
Stolar utformade för att passa en persons speciella sittbehov, utformade för personer som behöver mer stöd i sittande än vad
standardstol kan ge, för att få möjlighet till aktiviteter i det dagliga livet. Här ingår t.ex. barnstolar med moduluppbyggtt sittsystem
och golvsitsar.
683 Moduluppbyggt sittsystem (exklusive underrede)

180939

Modulära sittsystem
Sittsystem där en stolram kan förses med olika sittmoduler som därefter kan ställas in så att man uppnår en speciell sittställning.
Här ingår t.ex. stolar som sätts samman av olika delar.
694 Modulära sittsystem för barn/ungdomar, exklusive underrede

181003

Ryggstöd
Här ingår t.ex. ryggstöd (och komponenter till ryggstöd) som är fästa eller integrerade i en stol eller sits, svankstöd, ryggdynor och
ryggkuddar.
701 Ryggdynor för korttidssittande, typ svankdynor, enkla ryggdynor

Funktionsrad Beskrivning
181006

Dygnspris 1:a hand Dygnspris 2:a hand

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.

181210

688 Specialanpassad sits, formgjuten eller liknande

75,54 kr

83,11 kr

689 Specialanpassat ryggstöd, formgjutet eller liknande

53,63 kr

59,90 kr

690 Specialanpassad sits och ryggstöd, formgjutet eller liknande

87,57 kr

89,57 kr

695 Dyna för korttidssittande, AA

0,00 kr

0,00 kr

696 Tryckfördelande dyna, AB

0,00 kr

0,00 kr

700 Underlägg och övriga dyntillbehör, AH

0,00 kr

0,00 kr

11,25 kr

14,64 kr

6,89 kr

7,34 kr

12,20 kr

12,81 kr

4,17 kr

6,82 kr

2,72 kr

3,77 kr

5,36 kr

5,64 kr

Sängar och lösa sängbottnar, elektriskt reglerbara
Sängar med möjlighet att reglera en eller fler sektioner av sängbottnen i höjd eller vinkel. Inställningen, som regleras elektriskt,
kan skötas av den som ligger i sängen eller av en vårdare. Här ingår även alla tillbehör till sängen exklusive madrass.
704 Sängar och lösa sängbottnar, motoriserat reglerbara inklusive sänglyft
705 Sängar och lösa sängbottnar, motoriserat reglerbara
706 Spjälsäng inklusive sänglyft

181212

Sänglyftar
Höjdställbara underreden på vilka en standardsäng kan monteras så att sängen kan fungera som en höjdställbar säng.
707 Sänglyftar elektriskt höjdjusterbara

181224

Ställbara rygg- och benstöd
Hjälpmedel som understödjer olika kroppsdelar för en person som ligger i en säng.
709 Elektriskt rygg- och benstöd

181803

Ledstänger
Stång, oftast cylindrisk, fäst på vägg, golv eller annan stadig konstruktion och som kan ge en person stöd vid förflyttning,
Monteras oftast mellan golv och tak.
713 Stödstångsystem, Gripo och liknande

Funktionsrad Beskrivning
222403

Dygnspris 1:a hand Dygnspris 2:a hand

Telefoner för fasta nät
Här ingår telefoner med inbyggd högtalare.
740 Högtalande telefon, fjärrstyrda

222430

6,17 kr

7,22 kr

8,04 kr

9,40 kr

10,54 kr

12,62 kr

25,19 kr

42,23 kr

14,63

23,65

Porttelefoner
Utrustning som medger kommunikation mellan personer utanför och innanför en byggnad. Här ingår porttelefonsystem som också
har en låsöppnarfunktion.
742 Porttelefon

222718

Personliga nödlarm
Larm som aktiveras av brukaren. Här ingår även larmsystem som utlöses automatiskt vid ett epileptiskt anfall.
754 Komplett anfallslarm

223012

Bladvändare
Hjälpmedel som underlättar att bläddra i en bok/tidning.
756 Bladvändare, avancerad elektrisk

241303

Fjärrstyrsystem
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.
730 IR-system, avancerade

