Sida 1 (2)

Styrande dokument
Regeldokument | Riktlinje

18 12 26 Sidoskenor att fästa på sängar
Nedfällbara eller löstagbara skenor som förhindrar att personen ramlar ur sängen
Här ingår stöd/vändhandtag som monteras på privat säng.
Tillbehör till elektriskt reglerbara sängar se 18 12 10.
Egenavgift

Ingen egenavgift
Förskrivningsrätt

Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut.
Kriterier för förskrivning

Sänggrind kan förskrivas för att förhindra fall ur säng och/eller för att
underlätta d410 att ändra grundläggande kroppsställning*.
Gränsdragning kommun- landsting avtal 2013: Hembesök krävs

Stöd till förskrivare i förskrivningsprocessen
Individuell behovsbedömning

Socialstyrelsen – Frågor och svar om tvångs- och skyddsåtgärder inom vård
och omsorg av vuxna
Får man använda skyddsåtgärder inom vård och omsorg?
Riskanalys

Huvudregeln är att enbart leverantörens tillbehör får monteras på
reglerbara sängar.
Om antidecubitusmadrass förskrivs till säng med sänggrindar kontrollera rekommenderad madrasshöjd och rekommenderad sänggrind. Det
ska vara ett avstånd på 22 cm från madrassen till grindens överkant.
Förskrivaren identifierar och värderar risker innan förskrivning av
sänggrind eller lyftbågar. 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

Förskrivaren ska ange målet med sänggrind/lyftbåge. Tidpunkt för
uppföljning ska beslutas i samband med att målsättning upprättas.
Val av produkt

Kontakta Länsservice tekniker och leverantör vid eventuell montering
av grind på privat säng eller på annan leverantörs säng.
Sortimentsöversikt och beställningsunderlag
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Information

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

Uppföljning bör ske direkt vid utprovningstillfället eller efter kort tids
användning. Förskrivaren ska följa upp målet med förskriven sänggrind/lyftbåge och att behovet är större än riskerna.
Förskrivaren ska ta ställning till eventuell åtgärd och/eller fortsatt uppföljning.
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