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FÖRSKRIVNING AV KYLVÄST SOM PERSONLIGT HJÄLPMEDEL  

 
Rekommenderad förskrivare 

 Leg. sjukgymnast med vana från arbete med personer med MS. 
 

Respektive verksamhetschef har det slutliga ansvaret för vem som får förskriva vad 
utifrån medarbetarens kompetens och verksamhetens uppdrag. 
 
Kriterier  
Personer med MS och uttalad värmeintolerans där andra enklare åtgärder inte är 
tillräckliga. 

 
Kontraindikationer 
Känselbortfall.  
 
Mål med hjälpmedlet 

 Ökad aktivitetsförmåga och delaktighet i vardagen genom bl a:  
förbättrad motorik, minskad uttröttbarhet (fatigue), ökad koncentrationsförmåga 
och/eller ökad förmåga att träna. 

 
Typ av hjälpmedel som kan förskrivas 
Kylväst med inbyggda kylelment, denna typ av väst är möjlig att använda under 
aktivitet.  Ej typen där vätska cirkulerar i västen med hjälp av en motor.  
 
Risk för personskada  
Liten risk för tillbud vid användning, utgör troligen ej skada för patient/brukare (se 
även kontraindikationer).  
 
Kostnad för tillbehör/förbrukningsdelar som betalas av patient/brukare 
Ingen kostnad utöver hjälpmedelsavgift.  
 
Råd i förskrivningsprocessen 

 Behovsbedömning 
Förskrivande sjukgymnast bedömer patientens/brukarens funktionsförmåga samt 
gör en utredning av behov, syfte och mål med kylbehandlingen tillsammans med 
patient/brukare, närstående och berörda personalgrupper. Förskrivaren samråder 
vid behov med patientens läkare för bedömning av medicinska kontraindikationer. 
Vid behovsbedömningen tas ställning till om enklare åtgärder, t ex nedkylda 
handledsband/näsdukar, kalla duschar och/eller kylhatt, ger tillräcklig 
symtomlindring eller om kylväst är att föredra. Innan eventuell förskrivning bör 
patienten/brukaren ha fått prova kylväst under en tidsbegränsad period.    
 
Välja, prova ut och anpassa specifik produkt 
Förskrivaren ansvarar för val av lämplig produkt ur befintligt sortiment. Vid behov 
konsulterar förskrivaren hjälpmedelskonsulent för val av produkt.  
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Inträning, uppföljning och utvärdering 
Förskrivaren ansvarar för inträning av hjälpmedlet. 
Uppföljning senast efter 6 månader då även behov av fortsatt uppföljning bedöms.  
Förskrivaren, eller till den förskrivaren överrapporterat ärendet, ansvarar för 
uppföljning.  
 
Leverantör av hjälpmedel och tjänster 
Hjälpmedelscentralen enligt avtal mellan vårdgivaren och LD Hjälpmedel.  
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