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Rekommenderad förskrivare
Leg sjukgymnast/fysioterapeut i protesteam i Falun eller Mora.
Det är verksamhetschefen som utser vem som får förskriva.
Kriterier
Förskrivningen bör baseras på ett tydligt behov där förskrivaren ser att protesen kan
förbättra patientens livskvalitet/funktionsnivå. Förskrivaren bör väga in hur allvarligt
patientens nuvarande och eventuella framtida svårigheter/problem bedöms vara.
Försörjning med protes kan vara aktuellt om:
Patienten själv uttrycker ett behov av att få protes och inga allvarliga
kontraindikationer föreligger samt om vårdgivaren gör bedömningen att patientens
livskvalitet och/eller funktionsnivå kan förbättras med avseende på;
• Gångsträcka
• Belastningsfördelning vid sittande/stående
• Ökad självständighet för patienten
• Kosmetik
Kontraindikationer:
• Patientens allmäntillstånd är så nedsatt att protesen ej kan anses som
hjälpmedel.
• Patienten har så pass grava kontrakturer att protesförsörjning ej kan vara till hjälp
vid stående eller sittande.
• Patienten ej bedöms kunna hantera protesen på ett för sig själv säkert sätt.
• Patienten har hud- eller läkningsproblem
Mål med hjälpmedlet
Målet med protesförsörjningen är att öka livskvaliteten genom att underlätta
patientens dagliga funktion samt att öka möjligheten till självständigt liv.
Detta görs genom att:
• Underlätta förflyttningar och stående för patienten och annan personal
• Öka möjligheterna för patienten att bli en aktiv gångare
• Patienten ska fått till ett bra sittande med minskad risk för tryck och skav
• Öka patientens självkänsla och välmående genom kosmetisk försörjning
Beskrivning av hjälpmedlet
Vilken typ av protes som väljs avgör ortopedingenjör på Ortopedtekniska avdelningen
(OTA) beroende på patientens funktion och amputationsnivå. I vissa fall i samråd
med sjukgymnast/fysioterapeut.
Cirka 90% av alla patienter får en standardmodell där allting ingår.
Risk för personskada
Viss sannolikhetsrisk för tillbud vid användning, som kan orsaka personskada.
Det finns risk för tryck och skavsår på det amputerade benet.
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Råd i förskrivningsprocessen
Förskrivaren skall på förskrivningsblanketten ange patientens amputationsnivå.
Patienten skall vara införstådd med vikten av att ta kontakt med ortopedtekniska
avdelningen (OTA) om linern/protesen trycker eller klämmer eller på annat sätt inte
passar.
Rutiner vid protesförsörjningen
När en patient tros vara aktuell för protes görs en bedömning av eller med hjälp av
protesteamet i Falun/Mora - om så är fallet eller inte.
Protesteamet Falun/Mora gör uppföljning av patienter som har protes sedan tidigare,
som önskar förnyad remiss för protesförsörjning.
Kliniken för Geriatrik och Rehabiliteringsmedicin i Falun har övergripande ekonomiskt
ansvar för alla kostnader kring liner och proteser, för hela länet.
När det blir aktuellt med en protes för högre kostnad, kontaktar Ortopedtekniska
avdelningen proteskoordinator på GerRehab kliniken för godkännande av kostnaden.
All protesträning inom Faluns upptagningsområde sker om möjligt på GerRehab
kliniken i Falun, alternativt i Borlänge. All protesträning i Moras upptagningsområde
sker på Mora lasarett.
Efter träningsperiod på GerRehab ska uppföljning av protesteamet ske efter 3, 9 och
12 månader. Ytterst ansvarig under denna tid är protesteamet även då patienten
tränar hos annan vårdgivare. Efter 12 månader ska patienten avslutas.
Omfattning och avgifter
Protes förskrivs efter bedömning av protesteamet. Patienten betalar
hjälpmedelsavgift (undantaget barn <20 år) för protesen inklusive liner.
För information om dubbelförskrivning samt extrem förslitning av hjälpmedel, var god
se Antal hjälpmedel.
Leverantör av hjälpmedel och tjänster
LD Hjälpmedel har, för Hälso- och sjukvården i Dalarna, upphandlat ortopedteknisk
verksamhet, Aktiv Ortopedteknik AB Dalarna.

