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Anvisning om särskild prövning vid hjälpmedelsförskrivning i Härryda, Partille 

och Öckerö kommun samt Mölndals stad 
 

Syfte 
Syftet är en likvärdig och kostnadseffektiv förskrivning av personliga hjälpmedel 
Beskrivning 
Anvisningen gäller de hjälpmedel som kommunerna har kostnadsansvaret för enligt 
produktanvisning i handboken för personligt förskrivna hjälpmedel. Särskild prövning innebär 
att ansöka hos kostnads-/hjälpmedelsansvarig innan förskrivningsprocessen kan påbörjas. I 
särskild prövning ska framgå om patienten uppfyller kriterier, mål och anvisningar i aktuell 
produktanvisning. 
 
Särskild prövning krävs för 

• Hjälpmedel utanför upphandlat sortiment och/eller utanför handbokens 

produktanvisningar 

• Dubbelutrustning som inte medges i produktanvisningen 

• Specialanpassning och anpassning inom CE-märkning till en beräknad kostnad  

över 7000 kr, kostnadsförslag från hjälpmedelscentralen skall bifogas 

• Byte av alla hjälpmedel som det krävts särskild prövning för 

• Hjälpmedel med ISO-koder enligt nedanstående lista, gäller även vid flytt in till Västra 

Götaland 

Hjälpmedel inom respektive ISO-kod / produktgrupp som kräver särskild prövning 

043306 Hjälpmedel för trycksårsprevention vid liggande, gäller 
antidecubitusmadrass inklusive pump med hyreskostnad tillsammans över  
500 kr/månad. 

044803 Tränings och ergometercyklar, gäller elektriskt drivna 
cyklar/träningsredskap 

091203 Flyttbara toalettstolar, gäller hygienstol med elektrisk höjning. 

091221 Toalettsitsar med inbyggd lyftanordning som gör det lättare att resa sig 
upp och sätta sig ned.  

093312 Badbritsar, duschbord och skötbord 

123103 

123612 
123618 

Hjälpmedel för glidning och vändning. Gäller motoriserat drag/vändlakan 

Stationära personlyftar i andra utrymmen än badrum och sovrum 
Stationära fristående personlyftar i andra utrymmen än badrum och 
sovrum. Mobil lyft och stationär lyft ses som dubbelförskrivning 

181210 Sängar och lösa sängbottnar, elektriskt reglerbara. Gäller sängar med en 
bredd över 105 cm eller funktioner utöver standard, ex vändsäng. 
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222715 Almanackor, kalendrar och planeringssystem, gäller elektroniska 
hjälpmedel vars hyra överstiger 275 kr per månad och köp över 4000kr. 

 

 
Särskild prövning  

• Av särskild prövning ska den utredning och bedömning du som förskrivare har 
gjort framgå. Vidare ska det framgå hur patientens problematik uppfyller 
kriterier, mål och anvisningar i aktuell produktanvisning. 

• Ska skickas på särskild blankett, per brev till kostnads-/hjälpmedelsansvarig i 
aktuell kommun.  

• Kostnadsförslag från Hjälpmedelscentralen ska bifogas vid specialanpassning i 
aktuella fall.  

• Om blanketten är ofullständigt ifylld eller saknar uppgifter om faktorer som är 
angelägna i ärendet begär kostnads-/hjälpmedelsansvarig in kompletteringar 
av förskrivaren innan ärendet kan behandlas.  

 
Svar på särskild prövning  

• Skickas per e-post till förskrivaren med initialer och födelseår (pga. sekretess).  

• I de fall förskrivning inte tillåts ges en motivering till beslutet.  

• I de fall förskrivning tillåts innebär det att förskrivningsprocessen kan 
påbörjas.  

 
Utgångspunkter vid förskrivning  

• Det hjälpmedel som förskrivs ska vara enklast möjliga hjälpmedel som 
tillgodoser patientens behov av funktion för aktivitet och delaktighet.  

  
Uppföljning 

• Uppföljning enligt aktuell produktanvisning.  

 

 

 
Primärvårdens hjälpmedelsenhet 
Observera att för vissa hjälpmedel, där primärvården alltid har kostnadsansvar, skickas 
särskild prövning till primärvårdens hjälpmedelsenhet.  
För utförligare anvisningar se Primärvårdens hjälpmedelsenhet 

 


