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METODSTÖD

Bostadsanpassningsbidrag gällande
hygienutrymme
Om sökanden har provat olika hjälpmedel men trots detta inte klarar förflyttning
i/ur badkar/hygienutrymme kan duschplats vara ett alternativ.
Anpassning av hygienutrymme kan vara aktuellt även om sökanden är beroende
av annan person i hygiensituationen.
Om tvättmaskin finns sedan tidigare, kan även avloppet anpassas.

Miljöanalys

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Vilken typ av badkar/hygienutrymme finns?
På vilket våningsplan finns aktuellt hygienutrymme?
Vilken typ av vattenblandare finns?
Vilken typ av golvbeläggning och väggbeklädnad finns?
Finns stång för handdusch, i så fall vilken längd och placering?
Finns nivåskillnad som behöver åtgärdas?
Behöver dörrbredden åtgärdas?
Finns stödhandtag?
Framkomlighet WC/handfat i förhållande till aktuella hjälpmedel.
Finns tvättmaskin? Placering? Anpassning avlopp?
Finns fönster? Placering?

Aktivitets-/ funktionsbedömning
−
−
−
−
−
−
−

Duschar sökanden själv eller med hjälp?
Duschar sökanden stående eller sittande?
Hur sker förflyttning till, samt i hygienutrymmet?
Vilken balansförmåga har sökanden?
Använder sökanden hygienstol på hjul?
Använder sökanden andra förflyttningshjälpmedel till/från hygienutrymmet?
Vilken greppförmåga har sökanden?

Att tänka på vid intygsskrivning

− Följ metodstöd ” Intyg inför bostadsanpassning” för att få med rätt uppgifter
som krävs i ett intyg.
− Enligt överenskommelse med bostadsanpassningsenheten gällande
stödhandtag ska arbetsterapeuten beskriva i intyget samt markera ut,
se nedan.
− Markera genom att kryssa eller tejpa, skriv även ut måttangivelse för placering
av handtagen i intyget.
− Beskriv längd av stödhandtag och placering tex lodrätt, diagonalt, vågrätt. Ska
personen använda det vid både uppresning och stående, kan ett längre vara
alternativ.
− Om badkar ska bort och stödhandtag ska markeras ut, tänk på att badkarets
botten bygger på höjden. Du behöver därför sänka markeringen.

