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Grundutrustningslista 
 

Grundutrustningslista för Mölndals Stad, Vård och omsorg 
 
Stäm alltid av med ansvarig arbetsterapeut/fysioterapeut vad som är 
lämplig grundutrustning för respektive brukare/patient samt vilka 
produkter som behöver finnas i enhetens förråd! 
 
Se mer information om vilka produkter som rekommenderas och som 
finns upphandlade i stöddokumentet ”Upphandlade och 
rekommenderade produkter vid inköp av grundutrustning”. 
 
Sängutrustning  

Grundutrustning Kommentar 
Elmanövrerad höj-/sänkbar säng 
med reglerbar rygg- och bendel 

 

Extra låg säng  
Sänggrindar och grindskydd   
Stöd-/vändhandtag  
Sängdävert  
Övriga sängtillbehör som uppresningsstöd m.m ska personförskrivas. Ta kontakt 
med ansvarig arbetsterapeut. 
 
Madrass  

Grundutrustning Kommentar 
Basmadrass Övriga madrasser förskrivs av sjuksköterska. 
 
 

Förflyttningshjälpmedel  
Grundutrustning Kommentar 

Personlyft: mobil, fristående och 
fast monterad taklyft. 

OBS ej stålyft. Stålyft ska endast 
personförskrivas. 

Lyftsele att använda vid akut 
situation.  

Varje boende ska ha lyftsele för akuta 
situationer i tre storlekar: small, medium och 
large. 

Transportrullstol med 
vårdarbroms och tippskydd. 
Sittbredd 45 eller 50 cm 

Ska endast användas i samband med 
transport av brukare/patient. 

Sittdyna till transportrullstol  
Pump till rullstolsdäck  
Gåbord                        Endast grundutrustning på korttidsenhet                               
Vårdarbälte  
Draglakan, i tyg Skall klara belastning. Använd inte 
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inkontinensskydd i tyg som draglakan. 
Glid/Glidlakan Som grundutrustning ingår endast glidlakan 

med en glidriktning. Glidlakan 2Direction 
och 4Direction ska personförskrivas. 

Antihalk material  
Stödhandtag, väggfast i 
dusch/badrum 

 

Vårdarstyrt drivaggregat  
 
Hygienhjälpmedel  

Grundutrustning Kommentar 
Duschpall höj-/sänkbar med rygg- 
och sidostöd 

Mobil dusch/toastol provas ut som personligt 
hjälpmedel av arbetsterapeut 

Toalettstolsförhöjning  
fast eller fristående 

Fristående toastol vid säng provas ut som 
personligt hjälpmedel av arbetsterapeut. 

Toalettarmstöd  
Toalettanpassning med 
avtagbara/bortfällbara armstöd 
och en fotplatta som kan fällas 
upp/ner 

Anpassningen ska kunna användas av olika 
brukare samt enkelt kunna justeras för att 
räknas som grundutrustning, Ta kontakt med 
ansvarig arbetsterapeut för bedömning. 

Mobil hygienstol inklusive 
tillbehör som exempelvis 
mjuksits 

Endast grundutrustning på korttidsboende 

Duschbrits höj-/sänkbar på hjul 
Grundutrustning i de boenden där 
ett gemensamt bad-/duschrum 
finns. 

I övriga boende kan duschbrits förskrivas 
som personligt hjälpmedel av arbetsterapeut 
om vårdtagare ej klarar att sitta och duscha. 

 
 
Personvåg  

Grundutrustning Kommentar 
Sittvåg alternativt rullstolsvåg 
samt våg att koppla till personlyft 

 

 
 
Larm  

Grundutrustning Kommentar 
Baslarm, aktiv påkallningssignal 
Inkl. alternativa larmknappar och 
anpassningar från 
larmsystemleverantör. 

Om brukaren fysiskt inte klarar att larma 
med alternativ från larmsystemleverantör 
kan personlig anpassning provas ut och 
förskrivas av arbetsterapeut. 

Generella passagelarm, passiva 
larm. 
Larm på lägenhetsdörr/enhetens 
dörr som är kopplad till 
personalens 
telefoner/personsökare 

 

Individuella larm, passiva larm,  
Ex. larmmattor, rörelselarm, 
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dörrlarm till brukarens lägenhet 
 
Grundutrustning i daglig verksamhet: 
 
När en produkt ingår som grundutrustning i daglig verksamhet regleras i ”Regional 
överenskommelse om hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet inom 
Västra Götaland” . Se bild nedan: 
 

 
 
Kognitions- och kommunikationshjälpmedel 
Inom daglig verksamhet finns det, utöver de produkter som redan listas på sida 1 
och 2 i detta dokument, ofta behov av olika kognitions- och 
kommunikationshjälpmedel. Det kan till exempel vara olika appar för 
kommunikation, produkter för minnesstöd samt produkter för planering och 
struktur. När en enhet ser behov av denna typ av hjälpmedel för en eller flera 
brukare ska kontakt tas med ansvarig arbetsterapeut som bedömer om hjälpmedlet 
ska personförskrivas eller om det bedöms vara grundutrustning. 
 
När en enhet inom daglig verksamhet önskar köpa/hyra specifikt kognitions- eller 
kommunikationshjälpmedel som grundutrustning ska detta i första hand beställas 
från hjälpmedelscentralen (HMC) via blankett. Kontakta medicinskt ansvarig för 
rehabilitering för frågor kring om specifika hjälpmedel finns i upphandlat 
sortiment. Om hjälpmedlet inte finns i upphandlat sortiment ska enheten följa de 
regler som finns i staden kring inköp och upphandling från annan leverantör. 
 
Träningsutrustning: 
Daglig verksamhet kan även ha behov av viss träningsutrustning som en del i 
grundutrustningen. Exempel på träningsutrustning är träningscykel, gåband 
och/eller elektrisk arm- och benträningscykel. Enheten ska först stämma av med 
medicinskt ansvarig för rehabilitering för att se om den produkt som ska köpas in 
finns i upphandlat sortiment hos HMC. Om hjälpmedlet inte finns i upphandlat 
sortiment ska enheten följa de regler som finns i staden kring inköp och 
upphandling från annan leverantör. 
 

https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs6895-709264483-586/native/Regional%20%C3%B6verenskommelse%20om%20hj%C3%A4lpmedel%20i%20f%C3%B6rskola%2c%20skola%20och%20daglig%20verksamhet%20inom%20V%C3%A4stra%20G%C3%B6taland.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs6895-709264483-586/native/Regional%20%C3%B6verenskommelse%20om%20hj%C3%A4lpmedel%20i%20f%C3%B6rskola%2c%20skola%20och%20daglig%20verksamhet%20inom%20V%C3%A4stra%20G%C3%B6taland.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs6895-709264483-586/native/Regional%20%C3%B6verenskommelse%20om%20hj%C3%A4lpmedel%20i%20f%C3%B6rskola%2c%20skola%20och%20daglig%20verksamhet%20inom%20V%C3%A4stra%20G%C3%B6taland.pdf
https://vgregion.amsystem.com/efWOR4FaXxvSY2mo7ARHl6orHdw7KC7Nel2TBkavZoRc6F9CXAilsd5LIv7BR

