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Funktion på rekvisition för inköp - Fritt val av hjälpmedel  
 

Brukare är många gånger specialister på sin funktionsnedsättning, sina behov och sina 

hjälpmedel. För att öka brukarens möjlighet att välja hjälpmedel utifrån egen kunskap och 

erfarenhet inom ramen för Fritt val av hjälpmedel utvecklas nu rekvisitionen för inköp. I 

stället för produkt ska förskrivare nu ange: 

• Vilken funktion som hjälpmedlet ska fylla. Var noga med att inte ange brukarens 

behov eller diagnos eftersom rekvisitionen lämnas i butik. 

• Som exempel på hjälpmedel anges det hjälpmedlet som förskrivare bedömt att 

brukaren har behov av och som Växjö kommun erbjuder.  

 

Möjlighet att ange funktion istället för exakt produkt utvärderas vid utgången av 2011. 

 

Värdet på rekvisitionen motsvarar värdet av det hjälpmedel som anges som exempel. 

Utgångspunkten för funktion är innebörden av den text som återfinns i Klassificering av 

hjälpmedel för personer med funktionshinder (Hjälpmedelsinstitutet, HI, bestnr 07355). 

 

I listan nedan finns förslag på funktionstexter för de hjälpmedel som hittills varit vanligast i 

Fritt val av hjälpmedel. I listan anges också för vilka hjälpmedel som det lämnas ett 

servicekonto samt hur många år detta förväntas täcka reparationer och underhåll.  

 

Växjö kommun hjälpmedel för vuxna 

 

Funktion Exempel Pris på  

rekvisition 

Servicekonto 

totalt 

Sesam 

Nr. 

Förhöjning för toalettstol. Toalettstolsförhöjning 

fristående 

625 0 99501 

Förhöjning för toalettstol. Toalettstolsförhöjning 

fasta tillsatser utan 

armstöd 

675 0 99502 

Förhöjning för toalettstol. Toalettstolsförhöjning 

fasta tillsatser med 

armstöd 

1125 0 99503 

Hjälpmedel som monteras 

på toaletten och som ger 

stöd när en person ska sätta 

sig ner eller resa sig upp 

från toaletten 

 

Armstöd som monteras 

direkt på toalettstolen 

1300 0 99520 

Hjälpmedel för stöd vid 

gång utomhus och/eller 

inomhus.  

Rollator standard ute-

inne 

2200 0 99506 

Hjälpmedel för stöd vid 

gång utomhus eller inomhus 

och som är försedd med 

underarmsstöd 

Rollator med 

underarmsstöd 

6150 0 99521 



Funktion Exempel Pris på  

rekvisition 

Servicekonto 

totalt 

Sesam 

Nr. 

 

Tillbehör rollator 

 

Korg 

 

224 

0 99507 

 

Tillbehör rollator 

 

Bricka 

 

268 

0 99508 

Hjälpmedel på hjul som ger 

möjlighet till förflyttning 

och stöd för kroppen. 

Medhjälpare manövrerar 

hjälpmedlet. 

Transportrullstol 11000 4500 (7 år) 99509 

Hjälpmedel på hjul som ger 

möjlighet till förflyttning 

och stöd för kroppen. 

Brukare manövrerar själv 

hjälpmedlet.  

Manuell rullstol 13000 9000 (7 år) 99510 

Hjälpmedel på hjul som ger 

möjlighet till förflyttning 

och stöd för kroppen. 

Brukare manövrerar själv 

hjälpmedlet. 

Active rullstol 25000 16100 (5 år) 99511 

Tillbehör rullstol Tillbehör 

Vinkelställbart benstöd 

1500 0  

Tillbehör rullstol Drivring 1750  99524 

Tillbehör rullstol Free wheel 7300  99525 

Justerbar sittmöbel som 

underlättar aktivitet.  

Arbetsstol 6200 4000 (10 år) 99514 

Justerbar sittmöbel som 

underlättar aktivitet. 

Arbetsstol med 

sitsvinkling 

11800 4000 ( 10 år)  

Justerbar sittmöbel som 

underlättar aktivitet. 

Arbetsstol el 22100 7500  (10 år) 99515 

Stol som ger stöd i stående 

ställning. 

Ståstol 4900 0 99516 

Sittdyna avsedd för 

trycksårsprevention 

 

Tryckfördelande dyna  690 0 99522 

Sittdyna avsedd för 

trycksårsprevention 

 

Tryckavlastande dyna 5400 0  

Hjälpmedel för 

trycksårsprevention vid 

liggande 

Tryckavlastande 

madrass 

T.ex. Tempur  

16000 0  

Säng som är motoriserat 

reglerbar. 

Säng 17000 4000 (10 år) 99512 

 

Höjdställbara tillsatser till 

möbler 

 

Förhöjningsklotsar (4 

st) 

 

650 

 

0 

99518 

Justerbart bord som 

underlättar vid aktivitet 

Säng/läsbord 2040 0 99517 

Hjälpmedel som 

understödjer olika 

kroppsdelar för en person 

som ligger i en säng 

Elektriskt sängryggstöd 7600 0 99531 
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Hjälpmedel som 

understödjer olika 

kroppsdelar för en person 

som ligger i en säng 

Positioneringsrulle  

 

1000 0  

Funktion Exempel Pris på  

rekvisition 

Servicekonto 

totalt 

Sesam 

Nr. 

Hjälpmedel för att i 

horisontalplanet förflytta en 

stående person en kort 

sträcka 

Överflyttningsplattform 

 

5700 0  

Hjälpmedel för att lyfta eller 

förflytta person. 

Mobil personlyft 14000 

 

8000 (10 år) 99513 

Huvudskydd Hjälm 2500 0  

 Skötbord el   99530 

Hjälpmedel för placering av 

kroppen under behandling 

Sitt-ring 900 0  

Hjälpmedel vid tvättning, 

bad och dusch 

 

Duschstol på hjul 6500 0  

 


