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04 HJÄLPMEDEL VID PERSONLIG MEDICINSK BEHANDLING  

 

 

0403 Hjälpmedel för andningsbehandling   
040306 Inhalatorer 

 
  

040312 Respiratorer   

  BIPAP   

  CPAP Kan förskrivas vid obstruktiv sömnap-
nésyndrom. Handläggs och finansieras 
av Sömnlab, Avesta lasarett. 
 

 

  Hostmaskin 
 

Se riktlinjer under Medicinsk behand-
ling/ Vägledningar/ Hostmaskin 

 

  Ventilator 
 

  

040318 Oxygenutrustningar 

 Oxygenkoncentrator 
 

 Tryckregulator 
 

Utprovas och förskrivs via Lungsektion-
en, Falu lasarett alternativt avd 50 Mora 
lasarett med undantag för barnkliniken 
som utprovar och förskriver själv med 
stöd från lungsektionen, Falu lasarett/ 
Beslut medicinska tvärgruppen 

 

040321 Slemsugar 
 

  

040324 Bänkar och kuddar för andningsbehandling 
 

Kan förskrivas vid cystisk fibros  

040327 Andningsmuskeltränare   
  PEP-mask   

    

0406 Hjälpmedel vid cirkulationsbehandling   
040606 Stödstrumpor och kompressionsstrumpor för armar 

och ben och andra delar av kroppen 
 
 

 

  Kompressionsstrumpor Klass II och III, max 2 par/år 
Se riktlinjer under Medicinsk behand-
ling/ Kompressionsstrumpor/-ärmar 
 

 

  Stödstrumpor Betalas av den enskilde 
 

 

040609 Luftfyllda klädesplagg och kompressionsutrustningar 
för cirkulationsproblem 
 

För lymfödem- och bensårsbehandling 
 
För bensår se riktlinjer Kompressions-
stövelbehandling vid bensår 
 

 

0415 Hjälpmedel vid dialysbehandling   
 Blodtrycksmätare, se 042409   
 Droppställ fristående, se 241812   
 Personvåg, se 042427   
 Rullbord, se 243612   
    
041506 Dialysutrustningar för CAPD   
  Våg   

  Värmeplatta    
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0419 Hjälpmedel för att handha medicin   
041904 Doseringsaskar 

 
Betalas av den enskilde  

041924 Infusionspumpar   
  Läkemedelspump Infusion/Läkemedel  

    

0424 Material och utrustning för fysiska, fysi-
ologiska o biokemiska tester 

  

042409 Blodtrycksmätare 
 

Kan förskrivas vid hemdialys CAPD  

042412 Blodanalysmaterial   
  Pulsoximeter Kan förskrivas vid oxygenbehandling  

  Tillbehör för diabetesvård såsom tex 
Insulinpump och Blodsockermätare 
förskrivs via specialist/primärvård på 
hjälpmedelskort och tillhandahålls inte 
genom hjälpmedelscentralen. 
 

 

042424 Kroppstermometrar 
 

Kan förskrivas för synskadade små-
barnsföräldrar 
 

 

042427 Personvågar 
 

Kan förskrivas vid hemdialys CAPD o 
för spädbarn vid särskilda medicinska 
skäl 
 

 

0427 Stimulatorer   
042706 Stimulatorer för smärtlindring 

 
Se riktlinjer TENS  

042709 Muskelstimulatorer som ej används som ortoser   
  Stimulatorer för inkontinensbehandling 

 

  

042712 Vibratorer   
  Peroneusstimulerare 

 

  

042715 Ljudstimulerare   
  Tinnitusmaskerare 

 

  

042718 Hjälpmedel för stimulering av sinnen och känslighet   
  Bolltäcke  

 

  

0430 Hjälpmedel för värme- och/eller kylbe-
handling 

  

043003 Hjälpmedel för värmebehandling   
  Värmekuddar Betalas av den enskilde 

 
 

  Värmevantar/-sockor, batteridrivna 
 

Kan förskrivas vid neurologiska skador  

043006 Hjälpmedel för kylbehandling   

  Kylkuddar 
 

Betalas av den enskilde  

  Kylväst Se riktlinjer Kylväst 
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0433 Antidecubitushjälpmedel   
043303 Sittdynor och underlägg för trycksårsprevention 

 
  

043304 Ryggkuddar och ryggdynor för trycksårsprevention 
 

  

043306 Hjälpmedel för trycksårsprevention vid liggande   
  Antidecubitusmadrasser och liggunderlägg Se riktlinjer Antidecubitusmadrasser 

 
 

043309 Specialutrustning för trycksårsprevention 
 

  

0448 Rörelse-, styrke- o balansträningsred-
skap 

  

044803 Tränings- och ergometer cyklar   
  Armergometercykel   

  Motionscykel  Betalas av den enskilde 
 

 

044808 Ståbarrar och ståstöd 
 

Se riktlinjer Ståbarrar, ståstöd och tipp-
brädor 
 

 

044812 Finger- och handträningsredskap 
 

Betalas av den enskilde  

044815 Arm-, bål- och benträningsredskap:   
  Arm-/benträningsapparater och sängcyklar Se riktlinjer under Medicinsk behand-

ling/ Arm- och benträningsredskap  
 

 

  Balansplatta Betalas av den enskilde  

  Bobathrullar   

  Bollar Betalas av den enskilde  

  Dragapparater o träningsband Betalas av den enskilde  

  Hantlar Betalas av den enskilde  

  Gymnastikmattor Kan förskrivas till personer som saknar 
självständig förflyttning och har behov 
av att träna sina funktioner på golvet 
 

 

  Kuddar Betalas av den enskilde   

  Ribbstol Betalas av den enskilde  

  Studsmattor Betalas av den enskilde  

  Träningsväst, individuellt tillverkad Kan förskrivas vid bassängträning för 
t ex bensköra 
 

 

044818 Viktmanschetter 
 

Betalas av den enskilde  

044821 Tippbrädor 
 

Se riktlinjer Ståbarrar, ståstöd och tipp-
brädor 
 

 

044827 Hjälpmedel för kroppspositioner under behandling   
  Positioneringskuddar Kan förskrivas för positionering i 

säng/stol 
 

 
 


