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12 31 03 Hjälpmedel för glidning och
vändning
Hjälpmedel för att ändra en persons placering eller riktning genom
att använda glid- och vändteknik. Här ingår t.ex. glidbrädor, glidmattor, draglakan och vändningskuddar.
Egenavgift

Ingen egenavgift
Förskrivningsrätt

Förskrivningsrätten avser glidbrädor/glidmattor/glidlakan/glidtyg
Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut
Kriterier för förskrivning

Hjälpmedlet är avsett att användas för d410 att ändra grundläggande
kroppsställning* för att underlätta vid förflyttning och positionering i
säng/stol samt applicering av lyftsele. Hjälpmedlet kan användas av
patienten själv och/eller av e340 personliga vårdgivare och personliga
assistenter* och/eller närstående.
Antihalkmatta kan förskrivas för d 420 att förflytta sig* i säng.
Gränsdragning kommun-landsting avtal 2013: Hembesök rekommenderas
Antihalkmatta - Hembesök krävs
Eget ansvar

Enklare draglakan och speciella glidmattor/glidbrädor avsedda för
användning i bil är eget ansvar.
Antihalkmaterial för att få bättre handgrepp eller för att minimera
halkrisk är eget ansvar.

Stöd till förskrivare i förskrivningsprocessen
Individuell behovsbedömning

Ställningstagande till glidbräda/glidmatta/draglakan/vändningsmatta
ska föregås av noggrann bedömning av individens förutsättningar att
ändra grundläggande kroppsställning*.
Personens förmåga att klara överflyttning/förflyttning utan hjälpmedel
ska bedömas (ingen, lätt måttlig, stor, total svårighet)*.
Glidlakan: Finns det behov av fler än ett glidlakan har förskrivaren att
ta ställning till patientens behov, slitage, användningsfrekvens och
tvättmöjligheter.
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Riskanalys
Hjälpmedlet ska placeras så att glidytor och riktning inte innebär någon risk för urglidning. I bruksanvisningen anges avsett användningsområde.
Förskrivaren identifierar och värderar risker innan förskrivning av
glidbrädor/glidmattor/glidlakan. Förskrivaren identifierar orsaker till
riskerna och tar fram åtgärder som eliminerar eller minskar riskerna
vid förskrivning av hjälpmedlet. Är riskerna inte acceptabla kan inte
förskrivning göras.
Individuell målsättning

Målsättningen ska ange personens förmåga att ändra grundläggande
kroppsställning* och kunna utföra aktiviteten överflyttning med
hjälpmedel.
Val av produkt

Sortimentsöversikt och beställningsunderlag
Information

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

Utvärdering av personens förmåga att ändra grundläggande kroppsställning* och kunna utföra aktiviteten överflyttning med hjälpmedel
ska ske (ingen, lätt måttlig, stor, total svårighet)*.
Förskrivaren ska ta ställning till eventuell åtgärd och/eller fortsatt uppföljning.
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