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METODSTÖD

Bostadsanpassningsbidrag gällande spol- och
torkfunktion till toalettstol.
Om sökande inte klarar att torka sig efter toalettbesök kan spol- och torkfunktion
på toalettstol vara ett alternativ. Anpassningen kan vara aktuell även om
sökanden inte blir helt självständig vid toalettbesök.
Arbetsterapeuten gör utprovningen, företagen tillhandahåller olika
produktlösningar. Tänk på möjligheten att prova flera olika modeller med
tillbehör.
Toalettfunktionen kan kombineras med olika förhöjningar, armstöd, mjuksits, lyft
och hygienstol på hjul samt olika reglage.
När aktivitetsbedömningen är gjord och behov finns av lyftanordning tas kontakt
med konsulent på CFH. Efter bedömning av konsulent tillhandahåller Centrum
för hjälpmedel toalettsits med inbyggd lyftanordning. Se kriterier i Centrum för
hjälpmedels behovstrappa.
Parallellt med CFHs arbete kontaktas representanter från aktuella företag för
vidare bedömning och utprovning i hemmet.
Finns behov av hygienstol på hjul förskrivs denna från Omvårdnadshjälpmedel.

Miljöanalys

− Hur stort utrymme finns omkring toalettstolen?
− Hur hög är toalettstolen?
− Är befintlig toalettstol vägghängd eller golvmonterad?

Aktivitets-/funktionsbedömning
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Kan sökanden torka sig efter toalettbesök? Finns hjälpmedel som fungerar?
Kan handdusch fungera?
Vilken balansförmåga i sittande har sökanden?
Vilken handfunktion har sökanden? Vilken typ av reglage är bäst för
sökanden?
Hur sker förflyttning på/av toalettstol? Behöver sökanden förhöjning, lyft
och/eller armstöd?
Hur sker förflyttning till/från toalettrum? Behöver sökanden hygienstol på
hjul?
Är sökanden tryck- eller smärtkänslig så att mjuksits behövs?
Har sökanden känselnedsättning? Är det viktigt med rätt temperatur på vatten
och luft?
Hur är den sökandes kognitiva förmåga? Behövs förprogrammering av spoloch torkfunktionen?
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METODSTÖD

Att tänka på vid intygsskrivning

− Följ metodstöd ” Intyg inför bostadsanpassning” för att få med rätt uppgifter
som krävs i ett intyg.
− Företagen kontaktas före intygsskrivning för bedömning om spol och tork är
ett alternativ.
− Tänk på att produkterna från företagen har tex olika maxvikt, reglage,
utformning vilket gör att endast ett alternativ kan vara aktuellt.
− Skicka alltid med det utvalda företagets utprovningsprotokoll.

