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1. Hemtjänsten 

Varje hemtjänstgrupp ska vara grundutrustade enligt verksamhetens syfte.   

Grundutrustning av hjälpmedel är de hjälpmedel som ska finnas på och bekostas av 

enheten/gruppen. Grundutrustning kan användas av de flesta och som vanligtvis inte behöver 

individuell anpassning/utprovning. 

Nedan angiven ”grundutrustningen av hjälpmedel” får användas av omvårdnadspersonal utan 

att föregås av en bedömning av HSL-personal, med undantag av enkelt glidlakan som ska 

föregås av bedömning av HSL-personal. 

Kravet på grundutrustning av hjälpmedel ska vara uppfyllt innan individuellt hjälpmedel 

förskrivs av legitimerad HSL-personal. Finns behov av ett individuellt utprovat hjälpmedel 

förskrivs och provas det ut enligt Samverkansnämndens regelverk, via Hjälpmedelscenter. 

 

Hjälpmedel för akutsituationer, se rutin: 

”Hjälpmedelsförråd i Vård- och omsorgsboende/hemtjänstlokal och Visiten” 

 

Nedanstående grundutrustning av ”hjälpmedel” bekostas och hanteras av respektive EC för 

hemtjänstgrupperna: 

Grundutrustning Kommentar 
Transportabelt hjälpmedel för enstaka 
uppresning/lyft/hjälp upp från golv vid ex. fall 

Vid behov ska det finnas personalstödjande 
utrustning. 
 

Enkel personvåg ”ståvåg” Ska finnas tillgänglig för varje hemtjänstgrupp. 
 
Det finns 1 transportabel ”rullstolsvåg” med 
placering hos rehab/ssk på Sörby. 
 
Våg till personlyft kan förskrivas som individuellt 
hjälpmedel. HSL-verksamheten gör individuell 
bedömning, förskriver och bekostar. 

Blodtrycksmätare/Blodtrycksmanschett, enkel 
blodtrycksmätare 

Ska finnas tillgängligt i alla hemtjänstgrupper. 
 

Febertermometer, örontermometer Ska finnas tillgängligt i alla hemtjänstgrupper. 
 

 

 



2. Vård- och omsorgsboende 

Varje vård- och omsorgsboende ska vara grundutrustade enligt verksamhetens syfte. 

Grundutrustning av hjälpmedel är de hjälpmedel som ska finnas på och bekostas av enheten. 

Grundutrustning kan användas av de flesta och som vanligtvis inte behöver individuell 

anpassning/utprovning.  

Nedan angiven ”grundutrustningen av hjälpmedel” får användas av omvårdnadspersonal utan 

att föregås av en bedömning av HSL-personal, med undantag av enkelt glidlakan som ska 

föregås av bedömning av HSL-personal. 

Kravet på grundutrustning av hjälpmedel ska vara uppfyllt innan individuellt hjälpmedel 

förskrivs av legitimerad HSL-personal. Finns behov av ett individuellt utprovat hjälpmedel 

förskrivs och provas det ut enligt Samverkansnämndens regelverk, via Hjälpmedelscenter. 

 

Hjälpmedel för akutsituationer, se rutin: 

”Hjälpmedelsförråd i Vård- och omsorgsboende/hemtjänstlokal och Visiten” 

 

Nedanstående grundutrustning av ”hjälpmedel” bekostas och hanteras av respektive EC för vård- och 

omsorgsboende: 

Grundutrustning Kommentar 
Vårdsäng med standardgrind Ska finnas i alla lägenheter på vård- och 

omsorgsboende. 
 
Undantag: Inom kommunens egenregi hanteras och 
bekostas nyinköp, reparationer, service och 
besiktningar av HSL-verksamheten. 
 
Tillbehör till säng kan förskrivas som individuellt 
hjälpmedel. HSL-verksamheten gör individuell 
bedömning, förskriver och bekostar. 

Basmadrass med evakueringsöverdrag Ska finnas till alla vårdsängar på vård- och 
omsorgsboende. 
Undantag: Inom kommunens egenregi hanteras 
inventering och besiktning av respektive boende. 
Nyinköp hanteras och bekostas av HSL-
verksamheten. 
 
Förebyggande eller behandlande madrass kan 
förskrivas som individuellt hjälpmedel. HSL-
verksamheten gör individuell bedömning, förskriver 
och bekostar. 

Evakueringslakan  Ska finnas tillgängligt på alla enheter.  
 
Evakueringslakan används när HSL-verksamheten 
förskriver antidecubitusmadrass av 
ersättningsmodell –  
när ingen bottenmadrass/basmadrass används 
under antidecubitusmadrass). Förskriven madrass 
kompletteras med evakueringslakan. 
 

Bomullsdraglakan, enkelt bomullsdraglakan Ska finnas tillgängligt på alla enheter. 
 
Gliddraglakan eller andra förflyttningssystem kan 
förskrivas som individuellt hjälpmedel. HSL-
verksamheten gör individuell bedömning, förskriver 
och bekostar. 



Hjälpmedel för att äta och dricka: 
 

 Bestick med ”förstorat grepp”: gaffel, kniv 
och sked (ex. ”good grip”) 

 Näsmugg/glas 

 Pipmugg med lock, 1 eller 2 handtag 

 Matningssked 

 Tallrik med kant/pet-emot-kant 
 

 Greppvänligt färgat plastglas med  
lock, stort el. litet hål (ex ”rillekrus”) 

 
 
 
 
Ca 1 set/6 vårdtagare, fler vid behov 
 
 
 
 
1 st/vårdtagare på demensavdelningar 
 
Vissa andra hjälpmedel för att äta och dricka kan 
förskrivas som individuellt hjälpmedel. HSL-
verksamheten gör individuell bedömning, förskriver 
och bekostar. 

Trygghetslarm Ska finnas tillgängligt i alla lägenheter på vård- och 
omsorgsboende.  

Glidlakan, enkelt glidlakan Ska finnas tillgängligt på alla enheter men ska 
föregås av individuell bedömning av HSL-personal. 
 
Gliddraglakan eller andra förflyttningssystem kan 
förskrivas som individuellt hjälpmedel.  HSL-personal 
gör individuell bedömning, förskriver och bekostar. 

Förhöjningsdynor till boendets möbler i 
gemensamma utrymmen 

Ska finnas vid behov. 
 
Kan inte förskrivas som individuellt hjälpmedel. 

Förhöjningsklossar till boendets möbler i 
gemensamma utrymmen 

Ska finnas vid behov. 
 
Förhöjningsklossar kan förskrivas som individuellt 
hjälpmedel. HSL-verksamheten gör individuell 
bedömning, förskriver och bekostar. 

Glidhjul för stolar till boendets möbler i 
gemensamma utrymmen 

Ska finnas vid behov. 
 
Kan inte förskrivas som hjälpmedel. 

Matningsstol Vid behov ska det finnas personalstödjande 
utrustning 

Sittvåg Ska finnas tillgängligt på alla enheter.  
 
Det finns 1 transportabel ”rullstolsvåg” med 
placering hos rehab/ssk på Sörby. 
 
Våg till personlyft kan förskrivas som individuellt 
hjälpmedel. HSL-verksamheten gör individuell 
bedömning, förskriver och bekostar. 

Blodtrycksmätare/Blodtrycksmanschett, enkel 
blodtrycksmätare 

Ska finnas tillgängligt på alla enheter. 
 

Febertermometer, örontermometer Ska finnas tillgängligt på alla enheter.  
 

 


