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Rekommenderad förskrivare 
Leg arbetsterapeut för grupp 1. 
Leg arbetsterapeut i samråd med leg logoped för grupp 2. 
 
Kriterier 

 Användandet av hjälpmedlet ska vara regelbundet d v s vid minst en av dagens 
 måltider.  
 

För grupp 1 (personer med olika typer av motoriska skador med nedsatt 
arm/handfunktion) gäller: 
Person med funktionsnedsättning som har stora svårigheter att: 
 

• självständigt föra maten till munnen 
 
För grupp 2 (personer med olika typer av neurologiska skador där sväljsvårigheter 
kan tillkomma) gäller: 
Person med funktionsnedsättning som har stora svårigheter att: 
 

• självständigt föra maten till munnen 
 
Mål med hjälpmedlet 
Att möjliggöra för patient/brukare att 

• självständigt kunna föra maten till munnen 
• självständigt kunna styra i vilken takt maten intas 
• självständigt kunna styra tuggans storlek 
• aktivt delta i måltidssituationen utan assistans 

 
Typ av hjälpmedel som kan förskrivas 
Elektriskt eller manuellt hjälpmedel som möjliggör för en person att 

 överföra maten från tallriken till munnen. 
 
Risk för personskada 
Det finns viss risk för tillbud vid användning som kan orsaka personskada. 
 
Det är viktigt att patienten/brukaren, närstående samt kringpersonal får ta del 
av tillverkarens anvisningar. Det är vidare viktigt att hjälpmedlet samt eventuella 

 tillbehör används på det sätt som tillverkaren avser för att minimera risken för 
 handhavandefel. 

 
Patienten/brukaren ska inte använda hjälpmedlet om denne har svårt att

 svälja, att luta sig fram eller att hosta. Se definition grupp 2 där förskrivning ska ske i 
 samråd med leg logoped. 

 
Kostnad för tillbehör förbrukningsdelar som betalas av patient/brukare 
Nya förbrukningsartiklar såsom till exempel tallrik och sked betalas av 

 patienten/brukaren. 
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Råd i förskrivningsprocessen 
Förutom kunskap om förskrivningsprocessen rekommenderas förskrivaren ha 
kännedom om sortimentet samt kunskap om metoder för bedömning, utprovning och 
uppföljning av hjälpmedlet. 

 
Behovsbedömning 
Alla frågeställningar om hjälpmedel för att äta föregås av en behovsanalys. 
Bedömning görs av behovets omfattning, regelbundenhet och dignitet. 

 
För grupp 2 ska samråd ske med leg logoped för att utreda förmågan att

 svälja. 
 
 För grupp 1 och 2 kan förskrivaren vid behov samråda med LD 
 Hjälpmedel/hjälpmedelskonsulent. 
 
 Med hänvisning till de risker som finns i samband med sväljsvårigheter, 
 rekommenderas patienten/brukaren att inte vara ensam vid måltiden. 

 
Prova ut, anpassa och välja lämplig specifik produkt 

 Utprovning sker tillsammans med leverantör och hjälpmedelskonsulent. 
 

Tänk på att patientens/brukarens sittställning påverkar användandet av hjälpmedlet. 
Säkerställ därför att sittställning, sitt- och bordshöjd är optimalt i förhållande till 
hjälpmedlet.  
  
Instruera, träna och informera 

 Arbetsterapeut ansvarar för att informera, instruera och träna patient/ 
 brukare, närstående och eventuell personal samt försäkra sig om att dessa har
 förstått hur hjälpmedlet fungerar och används. 
 

Arbetsgivaren ansvarar för att ny eller vid tillfället inte närvarande personal får 
 information om handhavandet av hjälpmedlet. 

 
Tänk på att informera patienten/brukaren och/eller närstående att se över sitt 

 försäkringsskydd. 
 
Uppföljning och utvärdering 
För grupp 1 ansvarar leg arbetsterapeut för uppföljning i samband med förskrivningen 

 och därefter vid behov. 
 
 För grupp 2 ansvarar leg arbetsterapeut i samråd med leg logoped för 
 uppföljning i samband med förskrivningen och därefter regelbundet. Beakta att vid 
 progredierande sjukdomar försämras förmågan att svälja vilket påverkar
 förmågan att använda hjälpmedlet. Uppföljning bör därför ske med täta 
 intervaller. 

 
Leverantör av hjälpmedel och tjänster 
LD Hjälpmedel enligt avtal med vårdgivaren.  
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