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METODSTÖD

Bostadsanpassningsbidrag gällande
stoltrapphiss
Kriterier för att få anpassat med stoltrapphiss är att sökanden inte kan gå i
trappor eller att det är stor risk för skada/fall.
Enligt Boverkets byggregler (2008) (HE sid 8) ska man i sin bostad kunna nå
utrymmen för sömn/vila, personlig hygien, matlagning, måltider och daglig
samvaro samt ta sig in och ut ur bostaden. Om dessa utrymmen finns på olika
våningsplan kan det bli aktuellt med stoltrapphiss. Eventuellt kan en
omdisponering av bostaden bli aktuell istället för stoltrapphiss.
Om den sökande klarar förflyttning upp och nedför trappan med hjälp av annan
person kan stoltrapphiss bli aktuell om den sökande blir självständig vid
förflyttningen.
Det kan också bli aktuellt med stoltrapphiss i gemensam trappuppgång.

Miljöanalys
–
–
–
–

Vilken trapp gäller det?
Finns alla nödvändiga utrymmen på samma bostadsplan?
Finns det utrymme för att möjliggöra förflyttning av/på stoltrapphissen på
båda våningsplanen?
Hur är trappan utformad, antal steg, vilplan, rak, svängd, bredd, ledstång?

Aktivitets-/funktionsbedömning
−
−
−
−
−
−
−

Används gånghjälpmedel/rullstol?
Hur sker förflyttning till/från stoltrapphiss, behövs t.ex. extra stödhandtag?
Vilken balansförmåga i sittande har sökanden?
Behövs assistans i samband med förflyttningen till/från stoltrapphiss?
Vilken handfunktion har sökanden?
Hur är den sökandes kognitiva förmåga?
Känner sig sökanden trygg i förflyttningssituationen?

Att tänka på vid intygsskrivning

− Följ metodstöd ” Intyg inför bostadsanpassning” för att få med rätt uppgifter
som krävs i ett intyg.

