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18 30 15 Portabla ramper
Egenavgift

Ingen egenavgift
Förskrivningsrätt

Förskrivningsrätten avser teleskop- och tröskelramper.
Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut.
Kriterier för förskrivning

Förskrivning kan göras vid tillfälligt behov av rullstolsramp/tröskelramp till den egna bostaden. Är behovet att rampen ska
vara permanent på plats, kan inte förskrivning göras.
Rullstolsramp kan förskrivas för vardagsaktiviteter utanför den egna
bostaden. Vid tillfälligt behov ska ramperna återlämnas direkt när behovet har upphört. Vid regelbunden användning i vardagsaktiviteter
lånar personen ramp så länge behovet kvarstår.
Gränsdragning kommun- landsting avtal 2013: Hembesök rekommenderas
Eget ansvar

Ordinärt boende:
Ramper för användning i och ur bil är eget ansvar.

Stöd till förskrivare i förskrivningsprocessen
Individuell behovsbedömning

Ställningstagande till portabla ramper ska föregås av noggrann bedömning av individens förutsättningar i förhållande till aktiviteten.
Personens förmåga d465 att förflytta sig med hjälp av utrustning* utan
ramper ska bedömas (ingen, lätt, måttlig, stor, total svårighet)*.
Riskanalys
Säkerhetsaspekter såsom höjd, längd och belastning ska beaktas vid
förskrivning. Brukaren ska informeras om gällande villkor för förskriven ramp. Observera riskerna vid förflyttning med elrullstol på portabla ramper.
Förskrivaren identifierar och värderar risker innan förskrivning av
portabel ramp. 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.

GODKÄNT DATUM
2020-01-28

DOKUMENT-ID
LSLSS-4-926

ANSVARIG
CHRISTINA KARLSSON

UPPRÄTTAD AV
MARIT PERSSON

VERSION
7.0

Sida 2 (2)

Individuell målsättning

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

Sortimentsöversikt och beställningsunderlag
Information

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

Personens förmåga att förflytta sig med hjälp av utrustning* med ramper ska bedömas (ingen, lätt, måttlig, stor, total svårighet)*. Riskbedömning ska göras.
Förskrivaren ska ta ställning till eventuell åtgärd och/eller fortsatt uppföljning.
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