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05 36 06 Tippbord
Plattformar 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.
Egenavgift

Ingen egenavgift
Förskrivningsrätt

Sjukgymnast/Fysioterapeut
Kriterier för förskrivning

I första hand ska ståstöd förskrivas.
Tippbräda förskrivs för ståträning till patient med svår* funktionsnedsättning som är i behov av maximalt stöd för d4104 att stå* och d4154
att bibehålla stående ställning* och/eller där riskanalys visar att användning av ståstöd inte är lämpligt.
Ordinärt boende: Behovet att stå ska vara regelbundet, minst en
gång om dagen.
Särskilt boende: Enligt lokal tillämpning/rutin i respektive kommun.
Gränsdragning kommun - landsting avtal 2013: Hembesök krävs

Stöd till förskrivare i förskrivningsprocessen
Individuell behovsbedömning

Ställningstagande inför förskrivning av tippbräda ska föregås av noggrann bedömning av individens grad av problem (ingen, lätt, måttlig,
svår, total svårighet) att bibehålla stående ställning* samt i vilken omgivning tippbräda ska användas.
Riskanalys
Riskanalys ska göras av förskrivaren med tanke på långvarig inaktivitet, osteoporos och frakturrisk innan förskrivning kan ske.
Förskrivning av ståstöd rekommenderas inte till personer med stora
problem* till följd av osteoporos. Till dessa personer föreslås tippbräda i första hand.
Förskrivaren identifierar och värdera risker innan förskrivning av
tippbräda. 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.
Individuell målsättning
Målsättningen med tippbräda är att minska patientens begränsning i
aktiviteten att bibehålla stående ställning*.
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Tidpunkt för uppföljning ska beslutas i samband med att målsättning
upprättas.
Val av produkt

Finns behov av fler än en tippbräda ska kontakt tas med hjälpmedelskonsulent.
Sortimentsöversikt och beställningsunderlag
Information

Checklista – Riskanalys vid förskrivning av hjälpmedel
Lånevillkor – patientinformation
Utvärdering av förskrivet hjälpmedel genom användning av GAS –
rutin för förskrivare
Uppföljning och utvärdering av uppsatt mål

Personens förmåga att bibehålla stående ställning* med tippbräda 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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