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04 30 06 Hjälpmedel för kylbehandling
Hjälpmedel för att kyla ner kroppen eller en del av kroppen för terapeutiska ändamål.
Egenavgift

Ingen egenavgift
Förskrivningsrätt

Förskrivningsrätten avser kylväst med inbyggda kylelement som
hjälpmedel för att kyla ner kroppen eller en del av kroppen för terapeutiska ändamål.
Leg. sjukgymnast/fysioterapeut på rehabiliteringsmedicinsk klinik
eller i neurologiskt poliklinisk verksamhet med länsansvar.
Kriterier för förskrivning

Kylväst kan förskrivas till patient med svårt problem* att b5501 bibehålla kroppstemperatur* ex. värmeintolerans vid MS eller andra neurologiska sjukdomstillstånd där enklare metoder prövats men inte gett
tillräcklig effekt. Vid behov att kombinera kylväst med kylhatt/keps
kan även dessa förskrivas.
Förskrivning kan ske efter genomförd utprovning och utvärdering av
användningsgrad och uppnådda effekter. Utvärdering görs av sjukgymnast med förskrivningsrätt av kylväst.
Eget ansvar

Vid behov av enbart kylhatt/keps är detta ett eget ansvar

Stöd till förskrivare i förskrivningsprocessen
Individuell behovsbedömning

Ställningstagande till kylväst ska föregås av noggrann bedömning
(ingen, lätt, måttlig, svår, total funktionsnedsättning)* av patientens
problem att bibehålla kroppstemperatur* i förhållande till aktiviteten
och i vilken omgivning kylvästen ska användas.
Riskanalys
Det är kontraindicerat att förskriva kylväst till personer med känselbortfall då det finns risk för förfrysning/brännskada.
Förskrivaren identifierar och värderar risker innan förskrivning av
hjälpmedel för kylbehandling. Förskrivaren identifierar orsaker till
riskerna och tar fram åtgärder som eliminerar eller minskar riskerna
vid förskrivning av hjälpmedlet. Är riskerna inte acceptabla kan inte
förskrivning göras.
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Individuell målsättning

Målsättningen med kylväst är att minska personens problem att bibehålla kroppstemperatur*.
Tidpunkt för uppföljning ska beslutas i samband med att målsättning
upprättas.
Val av produkt

Sortimentsöversikt och beställningsunderlag
Information

Checklista - Riskanalys vid förskrivning av hjälpmedel
Lånevillkor -patientinformation
Uppföljning och utvärdering av uppsatt mål

Personens förmåga att bibehålla kroppstemperatur* med kylväst ska
utifrån uppsatta mål bedömas (inget, lätt, måttlig, stor, total funktionsnedsättning)*.
Förskrivaren ska ta ställning till eventuell åtgärd och/eller fortsatt uppföljning.
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