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09 12 21 Toalettstolar med inbyggd
lyftanordning som gör det lättare att
resa sig upp och sätta sig ned
Toalettstolar som har en inbyggd lyftanordning som hjälper en person
att sätta sig ned på eller resa sig upp från toaletten.
Egenavgift

Ingen egenavgift
Särskild förskrivning

Ja
Förskrivningsrätt

Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut
Kriterier för förskrivning

Fristående toalettsits med inbyggd lyftanordning kan förskrivas till
patient för att självständigt möjliggöra d4103 att sitta* i syfte d530 att
sköta toalettbehov*.
Patienten ska själv kunna hantera hjälpmedlet. Hjälpmedelskonsulent
kontaktas för konsultation.
Fristående toalettsits med inbyggd lyftanordning kan inte förskrivas
om patienten har behov av bidétoalett med tvätt och torkfunktion.
Gränsdragning kommun - landsting avtal 2013: Hembesök krävs

Stöd till förskrivare i förskrivningsprocessen
Individuell behovsbedömning

Personens förmåga att sitta* utan eller med enklare hjälpmedel ska
bedömas (ingen, lätt, måttlig, svår, total svårighet)*.
Riskanalys
Patienten ska själv kunna hantera hjälpmedlet och ha stabilitet att
stå. Klämrisk kan finnas.
Förskrivaren identifierar och värderar risker innan förskrivning av
toalettsits med inbyggd lyftanordning. Förskrivaren identifierar orsaker till riskerna och 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 sköta toalettbehov* med hjälpmedel.
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Tidpunkt för uppföljning ska beslutas i samband med att målsättning
upprättas.
Val av produkt

Enklare alternativ som motsvarar behovet ska provas i första hand.
Information

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

Uppföljning av toalettstolsits med inbyggd lyftanordning bör ske direkt vid utprovningstillfället eller efter kort tids användning. Utvärdering av personens förmåga att sitta* och sköta toalettbehov* med
hjälpmedel ska göras (ingen, lätt, måttlig, svår, total svårighet*)
Förskrivaren ska ta ställning till om behov av fortsatta åtgärder
och/eller tidpunkt för fortsatt uppföljning föreligger.
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