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Riktlinje – Glidbrädor, glidmattor, glidlakan/draglakan och 
vändningsmattor 

Ordförandens förslag

1. Riktlinje - Glidbrädor, glidmattor, glidlakan/draglakan och 
vändningsmattor, enligt bilaga b), fastställs. 

 

Sammanfattning  

Denna riktlinje har tagits fram för att vara ett stöd vid förskrivning av 
glidbrädor, glidlakan/draglakan och vändningsmattor. Dessa hjälpmedel är 
förskrivningsbara sedan tidigare.  

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Riktlinje - Glidbrädor, glidmattor, glidlakan/draglakan och 
vändningsmattor 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

Riktlinjen är framtagen i samråd med sortimentsgrupp Förflyttning - 
Personlyftar och överflyttningshjälpmedel, Medlemsråd Hjälpmedel och 
Beredningsgrupp Hjälpmedel.  

Glidbrädor, glidmattor, glidlakan/draglakan och vändningsmattor har 
förskrivits i många år. Behov finns av stöd till förskrivarna för att förskrivning 
av dessa hjälpmedel ska bli så rättvis och ge så lika vård som möjligt inom 
länet.  

Patientperspektiv 

Riktlinjen ska öka möjligheten för invånarna i länet att få en likvärdig 
bedömning av behovet utav glidbrädor, glidmattor, glidlakan/draglakan och 
vändningsmattor. Dessa produkter leder till en säkrare överflyttning/ 
förändring av kroppsposition samt ökad delaktighet/självständighet för 
patienten. 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser 

Inget nytt hjälpmedel utan finns i sortimentet sedan tidigare. Med riktlinjen 
till stöd så kan förskrivare få stöd i bedömningen.   
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Miljö 

Miljöaspekt finns med vid upphandling. Källsorteras enligt kommunens 
riktlinjer.  

Likabehandling 

Målet med riktlinjen är att få en så rättvis och lika vård som möjligt.  

Barn och unga 

Riktlinjen innefattar både barn och vuxna. 

Juridik 

Inte relevant. 

Folkhälsa 

Genom att använda glidbrädor, glidmattor, glidlakan/draglakan och 
vändningsmattor minskas risken för skjuvning och trycksår. 
Skjuvningsskador och trycksår kan leda till smärta för patienten och 
kostsamma behandlingar. En rättvis bedömning av behovet av dessa 
hjälpmedel kan bidra till en förbättrad folkhälsa.  

Arbetsmiljö och medarbetare  

Genom att använda glidbrädor, glidmattor, glidlakan/draglakan och 
vändningsmattor kan vi undvika lyft och tunga förflyttningar vilket leder till en 
säkrare och mer ergonomisk arbetsmiljö.  

Säkerhet 

Genom att utgå från förskrivningsprocessen och ta stöd från riktlinjen kan 
säkerheten för både patient/brukare, närstående och kringpersonal öka.  

Samverkan med fackliga organisationer 

Inte relevant. 

Uppföljning 

I riktlinjen finns beskrivet hur uppföljning av förskrivet hjälpmedel ska ske. 

 

 


