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09 33 07 Duschstolar med eller utan
hjul
Hjälpmedel ger stöd för sittande vid duschning.
Flyttbara toalettstolar, se kriterier för förskrivning 09 12 03.
Egenavgift

Landstinget: Hygienhjälpmedel utan hjul förskrivs som hjälpmedel
med en egenavgift på 300 kr/st. Se Avgiftshandboken. Ingen egenavgift tas ut av barn och ungdomar under 20 år och patienter i palliativ
vård.
Kommunerna: Se respektive kommuns regelverk för avgifter.
Förskrivningsrätt

Förskrivningsrätten avser duschstol, duschpall, badbräda samt badstol.
Ordinärt boende: Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut, Distriktssköterska
Särskilt boende: Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut
Kriterier för förskrivning

Duschpall/duschstol samt badkarsbräda kan förskrivas för att underlätta för patient med svår* funktionsnedsättning som saknar förmåga
d4104 att stå* eller d4154 att bibehålla stående ställning* för d510 att
tvätta sig*
Gränsdragning kommun - landsting avtal 2013: Hembesök rekommenderas
Eget ansvar

Små enklare pallar för ex dusch/kabin är eget ansvar.

Stöd till förskrivare i förskrivningsprocessen
Individuell behovsbedömning

Ställningstagande inför förskrivning av bad och duschstol ska föregås
av bedömning av personens förutsättningar i förhållande till aktiviteten och omgivningen.
Personens förmåga d4104 att stå* utan hjälpmedel ska bedömas (ingen, lätt, måttlig, svår, total svårighet)*.
Riskanalys
Förskrivaren identifierar och värderar risker innan förskrivning av
hjälpmedlet. 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.
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Hembesök rekommenderas för förskrivning av badkarsbrädor. När
badkarsbräda förskrivs utan att göra hembesök är det viktigt att förskrivaren gör funktionskontroll, bedömer om patienten kan utföra
egenvård, instruerar patienten enligt bruksanvisning och följer upp
förskrivningen. Förskrivningen behöver oftast kommuniceras med
förskrivare som kan göra hembesök för vidare uppföljning. Riskanalys
ska göras.
Individuell målsättning

Målsättningen ska ange personens förmåga att kunna utföra aktiviteten
att tvätta sig* 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
Uppföljning och utvärdering av uppsatt mål

Uppföljning av hygienhjälpmedlet bör ske direkt vid utprovningstillfället eller efter kort tids användning. Utvärdering av personens förmåga d4103 att sitta* och tvätta sig* 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. Uppföljning av
hygienhjälpmedlet bör ske direkt vid utprovningstillfället eller efter
kort tids användning.
Utvärdering av personens förmåga d4103 att sitta* och tvätta sig* 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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