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09 12 03 Flyttbara toalettstolar
Toalettstolar, med eller utan hjul, med en behållare och som kan användas för toalettbesök även på andra platser än badrummet. Här
ingår t.ex. flyttbara toalettstolar och toalettrullstolar som kan användas i samband med dusch.
Egenavgift

Ingen egenavgift
Förskrivningsrätt

Förskrivningsrätten avser hygienstolar med hjul som kan användas för
toalettbesök och dusch.
Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut
Kriterier för förskrivning

Kan förskrivas till patient med behov av att kunna rulla, själv eller
med hjälp av annan person, till och från toalettstol och/eller dusch för
d5101 att tvätta hela kroppen* och d530 att sköta toalettbehov*
Gränsdragning kommun - landsting avtal 2013: Hembesök krävs

Stöd till förskrivare i förskrivningsprocessen
Individuell behovsbedömning

Ställningstagande inför förskrivning av hygienstol med hjul ska föregås av noggrann bedömning av personens förutsättningar i förhållande
till aktiviteten och omgivningen.
Personens förmåga d4153 att bibehålla sittande ställning*, d420 att
förflytta sig själv* utan hjälpmedel ska bedömas (ingen, lätt, måttlig,
svår, total svårighet)*
Vid resor: Se Generella riktlinjer för förskrivare. Kontakta hjälpmedelskonsulent för rådgivning. Transportkostnader av hjälpmedel vid resor är användarens ansvar.

Riskanalys
Förskrivaren ska vara uppmärksam på patientens sittställning som kan
påverka stabiliteten på hygienstolen. Utåtställda hjul förbättrar stolens
stabilitet. Se till att hjulen är låsta när patienten sätter sig eller reser sig
ut stolen.
Förskrivaren bedömer om tippskydd ska användas. Speciellt viktigt
vid förskrivning av hygienstol med tilt och om patienten är benamputerad.
Förskrivaren identifierar och värderar risker innan förskrivning av
hygienstol med hjul. Förskrivaren identifierar orsaker till riskerna och

GODKÄNT DATUM
2020-01-27

DOKUMENT-ID
LSLSS-4-866

ANSVARIG
CHRISTINA KARLSSON

UPPRÄTTAD AV
MARIT PERSSON

VERSION
10.0

Sida 2 (2)

tar fram åtgärder som eliminerar eller minskar riskerna vid förskrivning av hjälpmedel. Är riskerna inte acceptabla kan inte förskrivning
göras.
Individuell målsättning

Målsättningen ska ange personens förmåga att kunna utföra aktiviteten
att tvätta hela kroppen* och att sköta toalettbehov* med hjälpmedel.
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
Lån av hygienstol med hjul
Uppföljning och utvärdering av uppsatt mål

Personens förmåga att bibehålla sittande ställning*, att förflytta sig
själv* enligt uppsatta mål att tvätta hela kroppen* och att sköta toalettbehov* ska bedömas (ingen, lätt, måttlig, svår, total svårighet*
med hjälpmedel).
Förskrivaren ska ta ställning till fortsatta åtgärder och/eller tidpunkt
för fortsatt uppföljning.
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