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12 36 03 Mobila lyftar för överflyttning
av en sittande person med hjälp av
slingsäten
Egenavgift

Ingen egenavgift.
Förskrivningsrätt

Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut.
Kriterier för förskrivning

Personlyft kan förskrivas för att patient med hjälp av annan ska kunna
överflyttas i den dagliga livsföringen. Personlyft kan förskrivas för
d465 att förflytta sig med hjälp av utrustning* när enklare hjälpmedel
inte uppfyller behovet. Lyft med ståfunktion kan förskrivas om brukaren klarar d4104 att stå* och ta belastning.
Om det finns behov av lyft för gångträning rekommenderas kontakt
med hjälpmedelskonsulent.
Gränsdragning kommun-landsting avtal 2013: Hembesök krävs.

Stöd till förskrivare i förskrivningsprocessen
Individuell behovsbedömning

Ställningstagande till personlyft ska föregås av noggrann bedömning
av individens förutsättningar d410 att ändra grundläggande kroppsställning* eller d420 förflytta sig själv*.
Personens förmåga vid överflyttning utan, eller med enklare hjälpmedel ska bedömas (ingen, lätt måttlig, stor, total svårighet)*.
Vid resor: Se Generella riktlinjer för förskrivare. Kontakta hjälpmedelskonsulent för rådgivning. Transportkostnader av hjälpmedel vid
resor är användarens ansvar.
Riskanalys
Innan förskrivning av lyft är det alltid viktigt att göra en individuell
riskanalys eftersom det kan finnas många risker vid olika lyftsituationer.
Förskrivaren identifierar och värderar risker innan förskrivning av
lyft. 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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Individuell målsättning

Målsättningen ska ange personens förmåga att ändra grundläggande
kroppsställning* med hjälp av hjullyft med lyftsele och e340 personliga vårdgivare/personliga assistenter* och/eller annan person.
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
Rutinbeskrivning vid utprovning av personlyft med tillbehör
Individuellt lyftschema
Information om förskrivet hjälpmedel
Inspektion av lyftsele
Information till personal i ordinärt boende
Uppföljning och utvärdering av uppsatt mål

Den första uppföljningen och utvärderingen bör ske efter korttids användning, därefter minst två ggr/år.
Personens förmåga att ändra grundläggande kroppsställning* med
hjälp av hjullyft och lyftsele och personliga vårdgivare/personliga
assistenter* och/eller annan person enligt uppsatt mål ska bedömas
(inget, lätt, måttlig, stor, total svårighet)*.
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