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15 HJÄLPMEDEL I HUSHÅLLET 

 

  

1503 Matlagningshjälpmedel   
150303 Hjälpmedel för att väga och mäta för att tillreda mat 

och dryck 
  

  Dietvåg   

  Hushållsvåg med punktmarkering/talande Kan förskrivas för synskadade  

  Måttsatser Betalas av den enskilde  

  Tidur med överlägg   

  Timer punktmarkerad Betalas av den enskilde  

    

150306 Hjälpmedel för att skära, hacka och sönderdela för 
att tillreda mat och dryck 

  

  Köksknivar med speciella grepp Betalas av den enskilde   

  Osthyvlar med speciella grepp Betalas av den enskilde  

  Skärbrädor med fästanordning   

    

150309 Hjälpmedel för att rensa och skala   
  Potatishållare Betalas av den enskilde  

  Potatisskalare med förstorat grepp Betalas av den enskilde  

  Potatisskalare med fästanordning Betalas av den enskilde  

  Rotfruktsborstar med fästanordning 
 

Betalas av den enskilde  

150312 Hjälpmedel för att baka   
  Brödkavel med enhandsgrepp 

 

Betalas av den enskilde  

150318 Hjälpmedel för kokning och stekning   
  Överkokningsskydd  Betalas av den enskilde  

  Kastrullhållare Betalas av den enskilde  

  Sil-lock Betalas av den enskilde  

    

1506 Diskningshjälpmedel   
150606 Diskborstar och flaskborstar   
  Disk- och flaskborstar med fästanordning 

 

Betalas av den enskilde  

150615 Trasurvridare   
  Disktrasepressurvridare 

 

Betalas av den enskilde  

1509 Hjälpmedel för att äta och dricka   
150913 Bestick, ätpinnar och sugrör   
  Bestick med speciella grepp, vinklade/ställbara, 

tunga 
 

Betalas av den enskilde  

150916 Muggar, glas, koppar och te/kaffefat   
  Muggar med speciella grepp/utformning 

 

Betalas av den enskilde  

150918 Tallrikar och skålar   
  Smörgåsplattor Betalas av den enskilde  

  Värmetallrikar Betalas av den enskilde  

    

150921 Pet-emot-kanter 
 

Betalas av den enskilde  

150924 Ätapparater Se riktlinjer hjälpmedel för att äta 
 

 

150990 Nutritionspumpar 
 

Se Vägledningar Nutritionspump-
Sondmat 
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1515 Sömnads- och textilvårdshjälpmedel   
151506 Sybågar, sydynor och stoppsvampar   
  Sybåge med fästanordning 

 

Betalas av den enskilde  

151519 Handsömnadshjälpmedel 

 Nålpåträdare 
 

 
Betalas av den enskilde  

 

151521 Saxar    
  Saxar med fjädrande handtag Betalas av den enskilde  

  Saxar med bordsstöd el annan 
specialanordning 

 

  

 
 


