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12 06 12 Gåbord
Hjälpmedel med hjul och doppskor och en stödyta eller ett underarmsstöd, som skjuts framåt med hjälp av båda armarna och eventuellt med överkroppen.
Egenavgift

Ingen egenavgift
Förskrivningsrätt

Sjukgymnast/Fysioterapeut
Kriterier för förskrivning

Gåbord kan förskrivas när en patient är i behov av mer omfattande
stöd eller avlastning för d4104 att stå* och d450 att gå* när enklare
gånghjälpmedel inte uppfyller behovet.
Elektriskt höjdreglerbart gåbord kan förskrivas då personen samtidigt
har behov av uppresningshjälp eller inte klarar att sänka gåbord med
gaskolv.
Vid behov av gåbord med uppresningstillsats rekommenderas kontakt
med hjälpmedelskonsulent.
Gränsdragning kommun-landsting avtal 2013: Hembesök krävs.

Stöd till förskrivare i förskrivningsprocessen
Individuell behovsbedömning

Ställningstagande till gånghjälpmedel ska föregås av bedömning av
individens förutsättningar i förhållande till aktiviteten och i vilken
omgivning gåbord ska användas.
Personens förmåga att gå* och d460 att röra sig omkring på olika platser* utan eller med enklare hjälpmedel ska bedömas (inget, lätt, måttlig, stor, total svårighet)*.
Flyttningen ska bedömas i förhållande till omgivningsfaktorer (inget,
lätt, måttligt, svårt eller totalt hinder)*.
Riskanalys
Förskrivaren identifierar och värderar risker innan förskrivning av
gåbord. 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 gå* och att röra sig
omkring på olika platser* med gåbord (inget, lätt, måttlig, stor, total
svårighet)*.
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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
Uppföljning och utvärdering av uppsatt mål

Uppföljning och utvärdering ska utföras helst inom tre månader.
Personens förmåga att gå* och att röra sig omkring på olika platser*
med gåbord enligt uppsatt mål ska bedömas (inget, lätt, måttlig, stor,
total svårighet)*.
Förskrivaren ska ta ställning till eventuell åtgärd och/eller fortsatt uppföljning.
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