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18 09 39 Modulära sittsystem
Sittsystem där en stolram kan förses med olika sittmoduler som därefter kan ställas in så att man uppnår en specifik sittställning. Här ingår
t ex stolar som sätts samman av olika delar.
Egenavgift

Ingen egenavgift
Förskrivningsrätt

Arbetsterapeut och Sjukgymnast/Fysioterapeut.
Formgjuten sits:
Sitteamets hjälpmedelskonsulenter (leg. arbetsterapeut och leg. fysioterapeut)
Kriterier för förskrivning

Modulärt sittsystem kan förskrivas till patient med svår funktionsnedsättning* med sittproblematik och behov av ett individanpassat sittande.
Modulärt sittsystem kan förskrivas för att d4153 bibehålla sittande
ställning* och för att klara av aktiviteter som d550 att äta* och d155
att förvärva färdigheter* t.ex. skriva, leka vid bord.
Sittsystemet kan också förskrivas i syfte att öka förutsättningarna för
träning av motoriska funktioner som axel- och bålstabilitet samt huvudkontroll i samband med ovanstående aktiviteter.
Elektriskt höj-och sänkbart sittsystem kan förskrivas när manuellt lyftreglage inte är tillräckligt för behovet av höjdjustering.
Formgjuten sits
Innan förskrivning av formgjuten sits ska en bedömning vara gjord av
Region Norrbottens sitteam.
 Formgjuten sits kan förskrivas till patient med svår funktionsnedsättning* med sittproblematik och behov av ett individanpassat sittande.
 Förskrivning av formgjuten sits kan göras när andra hjälpmedel inte kan tillgodose behovet av sittande i rullstol, arbetsstol
eller hygienstol.
 Översyn av behovet i kombination med förskrivna hjälpmedel
ska göras.
 Formgjuten sits kan förskrivas för behov i olika aktiviteter
t.ex. förflyttning och hygien.
Gränsdragning kommun- landsting avtal 2013: Hembesök krävs
Eget ansvar

Enklare hjälpmedel t.ex. stol, pall eller kontorsstol/arbetsstol i standardutförande är eget ansvar.
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Stöd till förskrivare i förskrivningsprocessen
Individuell behovsbedömning

Ställningstagande till modulärt sittsystem ska föregås av noggrann
bedömning av individens förutsättningar i förhållande till aktiviteten
och i vilken omgivning hjälpmedlet ska användas.
Personens förmåga att sitta utan eller med enklare hjälpmedel ska bedömas (ingen, lätt, måttlig, stor, total svårighet)*.
Hjälpmedelskonsulent konsulteras vid frågor.
Vid svår sittproblematik finns regionens sitteam som resurs.
Riskanalys
Förskrivaren identifierar och värderar risker innan förskrivning av
modulärt sittsystem. 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 d4153 att bibehålla sittande ställning*.
Tidpunkt för uppföljning ska beslutas i samband med att målsättning
upprättas.
Val av produkt

Sortimentsöversikt och beställningsunderlag
Information

Lånevillkor
Uppföljning och utvärdering av uppsatt mål

Personens förmåga d4153 att bibehålla sittande ställning* med modulärt sittsystem enligt uppsatt mål ska bedömas (ingen, lätt, måttlig, stor,
total svårighet)*.
Förskrivaren ska ta ställning till eventuell åtgärd och/eller fortsatt uppföljning.
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