
                  
                 Kommuns Hjälpmedelsråd  2011-06-10 

   

 
 

Medicintekniska produkter - grupp 2 

Kravspecifikation – Grundutrustning 
 

Grundutrustning som införskaffades till särskilt boende för äldre bekostas genom statliga 

stimulansmedel via kommunledningskontoret under 2007 samt 2010.  

Kravspecifikationen gäller vid nyinskaffning av befintlig grundutrustning.  

 

 Hjälpmedlet ska vara CE-märkt. CE-märkningen innebär att företaget svarar för att 

produkten uppfyller kraven i det medicintekniska direktivet med svensk tillämpning I 

läkemedelsverkets författningssamling LVFS 2003:11. Se även Hjälpmedelsinstitutet. 

 Kommunens upphandlingsregler angående inköp och avtal ska följas. Utgå från 

kommunens standard sortiment. 

 

 

Säng med sänglyft och tillbehör. 
 

Standardutförande: 

 4-delad, el-funktion rygg, lår och bendel 

 Mått 90 x 200 cm 

 Sänglyft 

 Sänggrindar  

 

Sängen ska kunna utrustas med: 

 Grindskydd 

 Stöd och vändhandtag  

 Uppresningsstöd/Sitt upp stöd 

 Dävert 

 Madrasstöd 

 Droppställning 

 

Övriga tillbehör: 

 Sängbord 

 

Tänka på vid inköp: 

 Vilken höjd kan sänglyften regleras i? Bra om sitthöjden är låg framför allt till 

personer där fallrisk finns. 

 Brukarvikt 

 Höjd på sänglyft och personlyft. Går personlyften under sängen? 

 Finns behov av centralbroms? 

Verksamheten ska tillgodose brukarens specifika behov exempelvis längd och vikt. 

Har brukaren medicinska behov ska behovet styrkas av läkare. 
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Personlyft. 
 

Standardutförande: 

 Ska ingå Hjälpmedelsinstitutets ”Kombinationer lyftselar – personlyftar”. 

 Golvlyft och/eller taklyft, fristående lyftsystem. 

 Personlyftens lyfthöjd – vårdtagare ska kunna förflyttas upp från golv. 

 Utgå från kommunens standard sortiment. 

 

Tänka på vid inköp: 

 Finns behov av personvåg som tillbehör. 

 Brukarvikt 

 Storleken på personlyftens hjul avgör hur lätt personlyften kan förflyttas mellan olika 

rum. 

Har vårdtagaren specifika behov ska verksamheten tillgodose det. Exempelvis brukarens 

vikt. 

 

 

Lyftsele. 
 

Standardutförande: 

 Ska ingå Hjälpmedelsinstitutets ”Kombinationer lyftselar – personlyftar”. 

 Lyftsele med hög rygg, delade benstöd. 

 Utgå från kommunens standard sortiment. 

 

 

Transportrullstol. 
 

Standardutförande: 

 Sittbred 45-46 cm och sitthöjd 46-47 cm 

 Tillbehör: armstöd, vinkelfasta benstöd, vadplatta eller vadband, tippskydd och 

sittdyna 

 

Tänka på vid inköp: 

 Transportrullstol eller rullstol med stora drivhjul? Vilka situationer och miljöer ska 

rullstolen användas i? Vårdarbroms eller inte? 

 Massiva däck 

 

 

Trycksårsförebyggande madrasser. 
 

Tänka på vid inköp: 

 Brukarvikt 

 Hygien och tvättråd (inkontinensskydd) 
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 Livslängd 

 

 

Duschstol utan hjul. 
 

Standardutförande: 

 Sitthöjden ska kunna regleras 

 Utgå från kommunens standard sortiment. 

 

 

Duschstol med hjul. 
 

Standardutförande: 

 Sitthöjd som går över toalettstolarna 

 Tillbehör: bäcken och tvärslå/kavel 

 Utgå från kommunens standard sortiment. 

 

 

Fristående toalettförhöjning. 
 

Standardutförande: 

 Tillbehör: hink och stänkskydd 

 Utgå från kommunens standard sortiment. 

 

 

Rollator, Gåbord och Betastöd. 
 

Standardutförande: 

 Utgå från kommunens standard sortiment. 

 

 

 

 


