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18 18 10 Löstagbara stödskenor och
handtag
Lyftbågar att fästa på sängar, se 18 12 28
Egenavgift

Ingen egenavgift
Förskrivningsrätt

Förskrivningsrätten avser produkter i landstingets sortiment (expanderstång).
Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut
Kriterier för förskrivning

Expanderstång kan förskrivas för d420 att förflytta sig* såsom att göra
en förflyttning från en yta till en annan och d410 att ändra grundläggande kroppställning*, som t.ex. att resa sig ur en stol för att lägga sig
på en säng, när enklare lösningar inte tillgodoser behovet.
Gränsdragning kommun- landsting avtal 2013: Hembesök krävs
Eget ansvar

Ordinärt boende:
Stödhandtag är eget ansvar, förutom den produkt som anges i riktlinjerna.

Stöd till förskrivare i förskrivningsprocessen
Individuell behovsbedömning

Ställningstagande vid förskrivning av stödhandtag (expanderstång
golv-tak) ska föregås av noggrann bedömning av personens förmåga
d4104 att stå*.
Personens förmåga att stå* utan stödhandtag ska bedömas (ingen, lätt,
måttlig, stor, total svårighet)*.
Riskanalys
Stödhandtag som monteras mellan tak och golv måste monteras av
Länsservice tekniker. Takets hållfasthet måste godkännas av tekniker
innan montering.
Förskrivaren identifierar och värderar risker innan förskrivning av
stödhandtag. 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.
Vid uppföljning bör förskrivaren kontrollera att expanderstången kan
användas på ett säkert sätt.
Individuell målsättning

Förskrivaren ska ange målet med stödhandtag (expanderstång golvtak).
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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

Förskrivaren ska bedöma personens förmåga att stå* med stödhandtag
enligt uppsatt mål (ingen, lätt, måttlig, stor, total svårighet)*.
Förskrivaren ska ta ställning till eventuell åtgärd och/eller fortsatt uppföljning.
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