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04 48 27 Hjälpmedel för
kroppspositionering under behandling
Utrustning som stödjer en person och ger den rätta ställningen för att
underlätta behandling och träning. Tippbord, se 05 36 06
Sittdynor och underlägg för att bevara hud och vävnad intakt se 04 33
03
Egenavgift

Ingen egenavgift
Förskrivningsrätt

Förskrivningsrätten avser positioneringskuddar för sittande, stående
och/eller liggande.
Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut
Kriterier för förskrivning

Kan förskrivas till patient med stor eller total* funktionsnedsättning,
d.v.s. aktivitetsbegränsning som innebär avsaknad av förmåga att
d410 att ändra grundläggande kroppsställning* och/eller d415 att bibehålla en kroppsställning* i sittande, stående eller liggande.
Positioneringskuddar kan endast förskrivas då vanliga kuddar inte
fungerar på grund av patientens funktionsnedsättning.
Barn
Barn som inte har möjlighet till annat sittande än sin specialanpassade
rullstol ska kunna erbjudas möjlighet till ett alternativt sittande, vilosittande. Här kan ett flertal positioneringskuddar behövas som stöttar
upp barnet. Förskrivning kan endast ske till hemmet. Kontakt ska tas
med barnhjälpmedelskonsulent.
Gränsdragning kommun - landsting avtal 2013: Hembesök krävs
Eget ansvar

Vanliga kuddar är eget ansvar.

Stöd till förskrivaren i förskrivningsprocessen
Individuell behovsbedömning

Ställningstagande inför förskrivning av positioneringskuddar ska föregås av noggrann bedömning av individens grad av problem (ingen,
lätt, måttlig, svår, total svårighet)* att ändra* och/eller bibehålla en
kroppsställning* i sittande, stående eller liggande.
Individuell målsättning

Målsättningen med positioneringskuddar är att bibehålla en kroppsställning* i en stabil och avlastande position.
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Tidpunkt för uppföljning ska beslutas i samband med att målsättning
upprättas.
Val av produkt

Sortimentsöversikt och beställningsunderlag
Information

Lånevillkor - patientinformation
Uppföljning och utvärdering av uppsatt mål

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