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12 03 03 Stödkäppar
Egenavgift

Landstinget: För komplett stödkäpp eller kryckkäpp (inkl. isdubb och
doppsko) uttas en egenavgift på 100 kr/st. Egenavgiften gäller för alla
patientgrupper.
Permanent behov - Personer med kronisk sjukdom och permanent
behov av stödkäpp betalar en egenavgift vid första förskrivningstillfället. Om behov av ny käpp uppstår på grund av slitage förskrivs ny
käpp utan egenavgift, detta gäller även tillbehör.
Tillfälligt behov - Vid behov av stödkäpp för tillfälligt behov uttas
alltid en egenavgift på 100 kr/st för komplett stödkäpp (inkl. isdubb
och doppsko). Vid behov av kompletterande tillbehör till käpp uttas en
egenavgift för doppsko 15 kr/st och isdubb 60 kr/st.
Kommunerna: Se respektive kommuns regelverk för avgifter.
Förskrivningsrätt

Läkare för armbågskryckor
Sjukgymnast/Fysioterapeut för stödkäpp och armbågskryckor
Kriterier för förskrivning

Stödkäppar/armbågskryckor kan förskrivas när en person är i behov
av stöd för d450 att gå*.
Gränsdragning kommun-landsting avtal 2013: Hälsocentral i första
hand.

Stöd till förskrivare i förskrivningsprocessen
Individuell behovsbedömning

Ställningstagande till stödkäpp/armbågskrycka ska föregås av noggrann bedömning av individens förutsättningar i förhållande till aktiviteten och i vilken omgivning hjälpmedlet ska användas.
Personens begränsning att utföra en aktivitet genom att gå* utan
hjälpmedel ska bedömas (inget, lätt, måttlig, stor svårighet)*.
Individuell målsättning

Målsättningen ska ange personens förmåga att gå* med stödkäpp
armbågskrycka. Vid behov av uppföljning ska det beslutas i samband
med att målsättning upprättas.
Val av produkt

Sortimentsöversikt och beställningsunderlag
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Information

Låneförbindelse
Uppföljning och utvärdering av uppsatt mål

Utvärdering av personens förmåga att gå* med stödkäpp/armbågskrycka enligt uppsatt mål ska ske (ingen, lätt, måttlig,
stor, total svårighet)*.
Förskrivaren ska ta ställning till eventuell åtgärd och/eller fortsatt uppföljning.
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