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18 HJÄLPMEDEL FÖR UTRUSTNING OCH 
ANPASSNING AV BOSTÄDER OCH 
ANDRA LOKALER 
 

  

1803 Bord   
180306 Läsbord, pulpeter och talarstolar Betalas av den enskilde  
  Bord med ställbar höjd Kan förskrivas för barn och ungdom  

  Specialbord 
 

Kan förskrivas för personer med 
rörelsehinder 

 

180315 Sängbord 
 

Betalas av den enskilde 
Kan förskrivas vid vård i livets slutskede 
för att klara matsituation. 

 

1809 Sittmöbler    
180903 Stolar   
  Arbetsstolar, höj- och sänkbara stolar Se riktlinjer Stolar 

 
 

  Balansstolar Se riktlinjer Stolar 
 

 

    

180906 Pallar och ståstolar   
  Ståstolar 

 

Se riktlinjer Stolar 
 

 

180909 Coxitstolar 
 

Se riktlinjer Stolar  

180915 Vilstolar och fåtöljer Betalas av den enskilde 
 

 

180921 Speciella sittmöbler   
  ADL-bänkar Kan förskrivas för barn och ungdom  

  Barnstolar höga Kan förskrivas för barn och ungdom  

  ”Säckstolar” Kan förskrivas för barn och ungdom   

    

1810 Tilläggutrusning till sittmöbler   
181003 Ryggstöd   
  Ryggstöd och system till rullstolar   

  Ryggdynor anatomiskt utformade Betalas av den enskilde  

  Ryggkuddar och ryggdynor till rullstolar 
 

  

181006 Sittdynor och underlägg   
  Kildynor Betalas av den enskilde  

  Förhöjningsdynor Betalas av den enskilde  

  Rullstolsdynor   

  Individuellt utformad sits   

  Sittskydd 
 

Betalas av den enskilde. Kan förskrivas 
av distr sjuksköterska/ ansvarig 
sjuksköterska vid utredd inkontinens  
 

 

  Sittringar Betalas av den enskilde  

    

181015 Benstöd och fotstöd 

 Fotpallar och fotvaggor 

 
Betalas av den enskilde 

 

  Bendelare 
 

  

181024 Brickor och bord som kan fästas i en stol Betalas av den enskilde  
  Rullstolsbord Kan förskrivas i samband med rullstol  
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1812 Sängar   
181204 Sängar och lösa sängbottnar, ej reglerbara 

 
Betalas av den enskilde  

181210 Sängar och lösa sängbottnar, motoriserat reglerbara 
 

Se riktlinjer Sängar 
 

 

181212 Sänglyftar 
 

Se riktlinjer Sängar 
 

 

181215 Bäddutrustningar   
  Antihalkunderlägg   

  Hygientopp Förskrivare kan beställa hygientopp för 
att skydda madrassen vid t ex kortare 
tids användning eller när andra 
särskilda skäl finns som inte beror på 
inkontinensproblematik. I övrigt betalas 
hygientopp av den enskilde.  
 

 

  Inkontinensöverdrag Kan förskrivas av distr sjuksköterska/ 
ansvarig sjuksköterska vid utredd 
inkontinens 
 

 

  Nackkuddar 
 

Betalas av den enskilde  

181218 Madrasser och madrassöverdrag   
  Madrasser standard till förskriven säng Ny (ersättning) till förskriven säng 

betalas av den enskilde. Kan förskrivas 
i samband med positionering(lagring) i 
säng/stol. 
 

 

181221 Filthållare 
 

  

181224 Ställbara rygg- och benstöd 
 

  

181227 Sänggrindar och lyftbågar att fästa på sängar   
  Sänggrindar 

 Lyftbågar 

 Stöd/byglar som monteras på sängen 
 

  

1815 Höjdställbara tillsatser till möbler   
181503 Förhöjningsben 

 
  

1818 Stödanordningar    
181806 Fasta stödhandtag     
  Handtag/lutstöd 

 

”Enkla” handtag betalas av den 
enskilde 
 

 

181810 Löstagbara stödhandtag 

 Stödstång t ex Gripo Alu 
 

  

181811 Fällbara räcken och armstöd   
  Vägg –och eller golvfasta armstöd Betalas av den enskilde. Ev kan 

bostadsanpassningsbidrag sökas 
 

 

1821 Grind-, dörr-, fönster- och 
gardinöppnare/-stängare 

  

182103 Dörröppnare och dörrstängare Betalas av den enskilde  
    

182106 Fönsteröppnare och fönsterstängare Betalas av den enskilde  
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182109 Gardinöppnare och gardinstängare Betalas av den enskilde  
    

182112 Markisöppnare och markisstängare Betalas av den enskilde  
    

182115 Lås   
  Elektriska dörrlås Om dörrlås i komb. med dörröppnare är 

en del i en bostadsanpassning bör 
anpassningsansökan även inkludera 
dörrlåset 

 

1830 Hjälpmedel för förflyttning i vertikal ledd   
183015 Portabla ramper 

 
Kan förskrivas vid tillfälligt behov av 
ramp till den egna bostaden.  
Kan förskrivas till person med ofta 
återkommande behov av att medföra 
och använda ramp på annan plats än 
den egna bostaden.  
Permanent ramp i bostaden handläggs 
som bostadsanpassning.  
 

 

 Tröskelramper och täckplåtar Betalas av den enskilde  

1833 Säkerhetsutrustning till bostaden och 
andra lokaler 

  

183312 Räddningsutrustning   
  Evakuerings-/räddningslakan 

 

Betalas av den enskilde i egna 
bostaden 
 

 

1836 Förvaringsmöbler   
183606 Skåp   
  Brandsäkert skåp 

 

För oxygentuber i kommun där 
brandkåren så kräver 

 

 


