ANVISNINGAR TILL IFYLLANDE AV
OTA´S BESTÄLLNINGSBLANKETT
Skicka per post Blanketten skickas till Ortopedtekniska avd (OTA). Lämna den ej till patienten.
Förskrivningskriterier: Diagnos/funktionshinder/problem
VIKTIGT att fylla i! T ex Belastningssmärta i hö knä, pronation hö fot; Diabetiker sår/risk.
Mål med hjälpmedlet/anvisning till utprovaren
T ex: Minska smärtan i knät, minska pronation i fot och fotled, önskar fotbädd efter individuellt
avtryck; Skohjälp för såravlastning/tryckavlastning
Ordination

Engångsordination = ett hjälpmedel, en gång
Reord = reordination gäller endast när patient har behov av samma hjälpmedel i många år.

Avgift

Egenavgift: (gäller endast skor), är en avgift som motsvarar normalkostnaden för en produkt.
Vuxna betalar 800 kr/par, barn och ungdom ej fyllda 16 år 400 kr/par i egenavgift.
Ingår ej i högkostnadsskyddet.
Hjälpmedelsavgift:150 kr per hjälpmedel. Hjälpmedelsavgift tas ej ut för barn (<20 år).
Betalas helt av patienten: t.ex. vid lagning pga. normalt slitage.

LATHUND AVGIFTER
Ortopediska skor se riktlinje
Bekvämskor, handgjorda skor över egen läst
Behandlingsskor, vid svårläkta sår eller frakturer
Anpassning/åtgärder på egna skor t.ex. lästning, rullsula
Skoförhöjning
Olikstora skor vuxna skilja minst 2 skonummer
”
” barn minst ett skonummer
Onormalt slitage av skor p.g.a. medicinska skäl
Lagning pga. normalt slitage
Inlägg/fotbäddar se riktlinje
Förskrivning av inlägg/fotbäddar som personligt
hjälpmedel
Inlägg/fotbäddar för plattfothet, nedsjunkna främre fotvalv,
samt lättare pro-och supinationsställningar
Pelotter för ovanstående besvär
Inlägg för hälsporrre
Spinala ortoser se riktlinje
Rigid ortos av plast eller läder
Halvrigida t.ex. softbrace el tygkorsett m skenor
Bråckgördlar/bråckband
Mjuka ortoser
Nedre extremitetsortoser se riktlinje
Medicinska indikationer
Kompressionsstrumpor/ärmar se riktlinje
Kompressionsstrumpor/-ärmar
Stödstrumpor
Arm –och handortoser se riktlinje
Medicinska indikationer
Benproteser se riktlinje
Medicinska indikationer
Bröstproteser se riktlinje
Medicinska indikationer
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Generellt gäller att
• ortoser för idrott- och fritidsutövning bekostas av den enskilde (även barn >20 år)
• ortoser som arbetshjälpmedel bekostas ej av landstinget.
• ortoser som finns lättillgängligt i handeln bekostas ej av landstinget
Förteckningarna och riktlinjerna ovan, kan du även hitta i Landstinget Dalarnas Hjälpmedelsguide
på internet: www.ltdalarna.se/hjalpmedelsguide

LD Hjälpmedel version 12 2015

I vänstermenyn klickar du på Förteckning och riktlinjer. De flesta riktlinjer finns under Ortoser och proteser. Riktlinje
för kompressionsstrumpor/-ärmar finns under Medicinsk behandling.
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