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Vägledning vid förskrivning av elektriskt sängryggstöd, 
uppresningsstöd till egen säng, förhöjningsklossar och 
vårdsäng 
 
Anpassning till befintlig säng med enklare hjälpmedel såsom reglerbart sängrygg-
stöd, fristående lyftbåge, förhöjningsklossar eller motsvarande ska i första hand 
övervägas. Utgångsläge för bedömning ska vara att sängen är av normal stan-
dard. Med normal standard avses sängbotten/madrass monterad på ben. 

 
”Förskrivaren ska välja hjälpmedel ur det återlämnade sortimentet och därefter 
nya produkter ur det upphandlade sortimentet. Undantag får endast ske när det 
finns konkret funktionsmässig motivering.” – Utdrag från Khs ”Anvisning för förskrivning av tek-

niska hjälpmedel.”. 

 
Då begagnat sortiment eller upphandlat sortiment inte uppfyller brukarens be-
hov, rekommenderas kontakt med hjälpmedelskonsulent. 
 
Sortimentet av B-hjälpmedel skiljer sig mellan kommunerna i KHS sam-
verkansområde. Sortimentsgruppen har därför valt att inte ha med det be-
gagnade sortimentet av B-hjälpmedel i vägledningen.  
 

 
  

mailto:khs@kalmar.se
http://www.kalmar.se/
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Inledning 

 
Från och med 1:e november 2022 gäller ett nytt avtal på elektriska sängrygg-
stöd, uppresningsstöd till egen säng, fristående lyftbåge, förhöjningsklotsar och 
vårdsängar. I vägledningen hittar ni kortfattad information om varje produkt. 
För mer detaljerad information, hänvisar vi till Hjälpmedelstjänsten eller till 
respektive leverantörs hemsida. 
 
Vår förhoppning är att den här vägledningen ska göra det lättare för er som 
förskrivare att hitta det hjälpmedel i avtalet som passar just er brukare. 
 
Vägledningen gäller endast upphandlade produkter och begagnat sortiment, 
alltså inte leverantörernas övriga produkter.  
 
 
 
Leverantörer med avtal från och med 2022-11-01: 
 
www.comfortsystem.se 
www.humancare.se 
www.swereco.se  
 
 
 
 
Länk till Hjälpmedelstjänsten  hittar ni i WebSESAM. 
  

http://www.comfortsystem.se/
http://www.humancare.se/
http://www.swereco.se/
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Förenklad avtalsinformation: Avtal, U-020-2022 med möjlighet 
till förlängning 2 år 

 
Avtalsnamn: Sängar och tillbehör 
 
Avtalsnr: U-020-2022 
 
Avtal har tecknats med nedanstående firmor: 
 
 
 

Hjälpmedel Produkt Leverantör 

Uppresningsstöd till 
egen säng 

Uppresningsstöd Eva  Swereco 

Fristående lyftbåge Lyftbåge fristående  HumanCare 

Förhöjningsklossar Förhöjningskloss Bull 
Förhöjningskloss Bill 
Förhöjningskloss Magnum 

Swereco 

Elektriskt sängryggstöd  Sängryggstöd Comfortabel 
Compact 

Comfortsystem  

Vårdsäng Qvintett vårdsäng Comfortsystem 

Ultralåg Vårdsäng FloorBed Comfortsystem 
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Innehållsförteckning 

Du kommer direkt till rätt sida i vägledningen genom att hålla ner Ctrl och 
klicka på produktnamnet;  

 

1. Uppresningsstöd till egen säng 

2. Fristående lyftbåge 

3. Förhöjningsklossar 

4. Elektriskt sängryggstöd 

5. Vårdsäng 

6. Ultralåg vårdsäng 
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Uppresningsstöd till egen säng 

 

Beskrivning  

Uppresningsstöd avsett för privat säng i hemmiljö. Uppresningsstödet ska an-
vändas som stöd vid vändning i säng samt vid i- och urstigning. 

Målgrupp:  

Patienter med funktionsnedsättning som medför nedsatt uppresnings- och 
förflyttningsförmåga till/från säng. 

Mål med hjälpmedlet:  

Möjliggöra förflyttningar till/från sängen och/eller mer aktivt kunna medverka 
vid förflyttning och uppresning. 

Begagnat/Avtalat sortiment 

Produktnamn: Uppresningsstöd Eva 
Leverantör: Swereco 

Standardutförande 

Både bygel och golvplatta måste beställas för att få en komplett produkt. Golv-
stödet (inklusive nya låga fästen som standard) beställs med bygel standard eller 
bygel hög. 
 
 
 

 
 
 

Höjd: Bygel standard 85cm   
Bygel Hög 97cm (används när sängen 
har hög madrass t ex kontinentalsäng) 

Totalbredd: Bygel 33 cm (30 cm mellan byglarna) 
Golvplattan 35 cm 

Vikt: Bygel Standard 3,1kg 
Bygel Hög 3,4kg 
Golvplatta 8,4kg 

Max brukarvikt: 150kg 
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Art nr i Sesam Benämning 

47976 Uppresningsstöd Eva std 85cm  
inkl bygel och golvplatta 

47977 Uppresningsstöd Eva hög 97cm 
inkl bygel och golvplatta 

40304 Golvplatta till Eva uppresningsstöd 

 

41338 Bygel standard 85 cm  

42333 Bygel Hög 97 cm 

 
 

Art nr i Sesam Reservdel/tillbehör 

40306 Fäste till Eva uppresningsstöd 

 
 
Tillbaka till innehållsförteckningen 
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Fristående lyftbåge 

 

Beskrivning 

Komplett fristående lyftbåge med handtag.  

Målgrupp 

Patienter med funktionsnedsättning som medför svårighet att förflytta sig lig-
gande i säng.  

Mål med hjälpmedlet 

Möjliggöra självständiga förflyttningar i sängen och/eller mer aktivt kunna 
medverka i personlig omvårdnad i säng. 

Avtalat sortiment 

Produktnamn: Lyftbåge 
Leverantör: Human Care 

Standardutförande 

 

 
 

Art nr i Sesam Benämning 

45595 Lyftbåge fristående med sänglås-
ning 

 

 

Tillbaka till innehållsförteckningen 
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Förhöjningsklossar 

 

Beskrivning  

Förhöjningsklots till runda raka möbelben i hemmiljö. 
Förhöjningsklots till fyrkantiga raka möbelben i hemmiljö. 

Målgrupp 

Patienter med funktionsnedsättning som medför svårigheter att ändra kropps-
ställning vid förflyttning i och ur säng. 

Mål med hjälpmedlet 

Möjliggöra och underlätta förflyttning i och ur säng. 

Avtalat sortiment 

Produktnamn: Förhöjningskloss Bull 
  Förhöjningskloss Bill 
  Förhöjningskloss Magnum 
  
Leverantör: Swereco 

Standardutförande 

Förhöjningskloss Bull 
Passar ben Ø 3-5 cm. 
Beställs 4st/förpackning 

 

 
 
Förhöjningskloss Bill 
Passar ben Ø 3-5 cm. Den runda 
botten gör den speciellt lämplig 
för förhöjning av stolar med lu-
tande ben.  
Beställs 4 st /förpackning 
 
 

 

 
 
 

Förhöjningskloss Magnum 
Invändigt mått 10*10 cm 
Beställs styckvis 
 
 

 

 
 

https://www.swereco.se/produkt/forhojningskloss-bull-4fp/
https://www.swereco.se/produkt/forhojningskloss-magnum-1stfp/
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Art nr i Sesam Benämning 

44548 
47978 

Förhöjningskloss Bull 
Distanskloss 

30194 
44549 

Förhöjningskloss Bill 
Distanskloss 

30195 
44551 

Förhöjningskloss magnum 
Distanskloss 

 

Tillbaka till innehållsförteckningen 
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Elektriskt sängryggstöd 

 

Beskrivning  

Elektriskt reglerbart sängryggstöd för användning i hemmiljö 

Målgrupp  

Patienter med svår funktionsnedsättning i andningsfunktionen eller cirkulat-
ionsbesvär. Patienter med funktionsnedsättning som medför stora svårigheter 
att ändra kroppsställning från liggande till sittande och från sittande till lig-
gande i säng.  

Mål med hjälpmedlet  

Möjliggöra sömn/dygnsvila genom att kunna underlätta andningen genom 
steglös lägesändring. Möjliggöra självständig lägesförändring och/eller förflytt-
ning i och ur säng. 

Begagnat sortiment 

Bedco, Invacare 
Sterner, Sterners specialfabrik 

Avtalat sortiment 

Produktnamn: Sängryggstöd Comfortabel Compact 
Leverantör: Comfortsystem 

Standardutförande 

Elektriskt reglerbart sängryggstöd för användning i hemmiljö. 
 
 

 
 
 
 

Ryggstödsvinkel 0-70 grader 

Vikt bredd 90/105/120 10, 11 resp 14 kg 

Max brukarvikt 145 kg 

 



  11 (17) 
 
 

 

Sesams art nr Benämning 

37049 Sängryggstöd Comfortabel compact 
90 cm 

47979 Sängryggstöd Comfortabel Compact 
105 cm 

47980 Sängryggstöd Comfortabel Compact 
120 cm 

 
 

Sesams art nr Benämning 

43915 Stöd och vändhandtag Comfortabel 
sängryggstöd 

 

Tillbaka till innehållsförteckningen  
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Vårdsäng 

 
 

Beskrivning 

Sängar med möjlighet att reglera en eller flera sektioner av sängbotten i höjd 
eller vinkel, inställningen, som regleras elektriskt, kan göras av den som ligger i 
sängen eller av en medhjälpare 
 

Målgrupp 

Patient med funktionsnedsättning som med tillgång till en vårdsäng klarar sin 
förflyttning i och ur säng självständigt. Patient med medicinska behov av läges-
förändring, t ex uttalad kärlsmärta i benen som kräver varierat läge för under-
benen. Patient som vårdas i sängen, t ex nedre toalett måste utföras i liggande 
eller daglig såromläggning som måste utföras liggande. Småbarnsförälder med 
funktionsnedsättning. 
 

Mål med hjälpmedlet 

Möjliggöra att självständigt kunna förflytta sig till/från/i säng. Möjliggöra en 
god personlig omvårdnad i säng med hjälp av annan person. Att självständigt 
kunna sköta sitt barns personliga omvårdnad. 

Tänk på 

Vid förskrivning av sänggrindar får avståndet från madrass till sänggrindens 
överkant ej underskrida 22 cm. Är madrasshöjden högre än 14 cm måste för-
höjningsbåge monteras på grinden, se tillbehörslista 

Begagnat sortiment 

Bedco 755, Invacare 
Qvintett, Comfortsystem 

Avtalat sortiment 

Produktnamn: Qvintett vårdsäng 
Leverantör: Comfortsystem 

Standardutförande 

Elektriskt höj- och sänkbar säng. Sängen är 4-delad och elmanövrerad i rygg-, 
lår-, och bendelarna, samt utrustad med grindar och centralbroms 
 

Sesams art nr Benämning 

44567 Qvintett 90*200, 
Max brukarvikt 200 kg 

41568 Qvintett 105*200,  
Max brukarvikt 250 kg 

47856 Qvintett 120*200, 
Max brukarvikt 250 kg 
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Frigång 16cm 

Lägsta höjd exklusive madrass 34 cm 

Högsta höjd exklusive madrass 82 cm 

Vikt 43 (24+19)kg 

Max brukarvikt 200 kg 

Tillbehör 

 
Här har vi listat de vanligaste tillbehören, är det något annat tillbehör du söker 
ta kontakt med hjälpmedelskonsulent  
 

Sesams art nr Benämning 

39086 
 
38631 
 
38463 

Sänggrindar 200 cm  
Maxhöjd madrass 14 cm 
Sänggrindar 210 cm 
Maxhöjd madrass 14 cm 
Sänggrindar 220 cm 
Maxhöjd madrass 14 cm 

39285 
 
45803 

Förhöjningsbåge +7 cm 
Max höjd madrass 21 cm 
Förhöjningsbåge +11 cm 
Maxhöjd madrass 25 cm 

38635 
46706 

Polstrat och transparent grindskydd 
Polstrat och transparent grindskydd, 
210 cm 

38595 
44606 

Stöd- och vändhandtag 45*30 
Stöd- och vändhandtag 57*30 

38596 
35213 

Uppresningsstöd Quick-up, 
Uppresningsstöd Resolut, 

35217 Lyftbåge, svängbar 

44279 Alternativ Manöverdosa  
Handlovsmodell,  
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 Uppresningsstöd Quick-Up Manöverdosa, handlovsmodell 

 

 

Uppresningsstöd Resolut 
 

 

Tillbaka till innehållsförteckningen 
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Ultralåg vårdsäng 

 

Beskrivning 

Låg vårdsäng med möjlighet att reglera en eller flera sektioner av sängbotten i 
höjd eller vinkel, inställningen, som regleras elektriskt, kan göras av den som 
ligger i sängen eller av en medhjälpare 
 

Målgrupp 

Patienter med en funktionsnedsättning som innebär en hög risk för fall ur 
säng.  
 

Mål med hjälpmedlet 

Minska skaderisken vid ett eventuellt fall ur sängen 
 

Att tänka på 

 
Var observant på risk för klättring över grind samt klämrisk. 
När det föreligger risk för fall från säng skall en noggrann analys och avvägning 
göras mellan nyttan kontra risken med användandet av sänggrind.  
Vid förskrivning av sänggrindar får avståndet från madrass till sänggrindens 
överkant ej underskrida 22 cm. 
 

Avtalat sortiment 

Produktnamn: Floorbed 
Leverantör: Comfortsystem 
 

Standardutförande 

 
 

 
Yttermått 94*228 cm 

Bäddmått 90*200 

Lägsta höjd exklusive madrass 7 cm 
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Högsta höjd exklusive madrass 80 cm 

Grindhöjd 45cm 

Max brukarvikt 150 kg 

Totalvikt säng 93,2 kg 

 

Sesams art nr Benämning 

45977 Säng Floorbed 2 90*200 

 
 

Sesams art nr Benämning 

46834 Grindar Floorbed 2, höjd 45 cm, par 

46660 Gavelskydd Floorbed, par 

45978 Stöd och vändhandtag Floorbed 

 
 
 
 

Tillbaka till innehållsförteckningen 
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Deltagare i sortimentsgruppen (framtagande av kravspecifikation och 
utvärdering av inkomna anbud): 

 
Åsa Lampa, Leg. Arbetsterapeut, (Borgholm, Kalmar, Mörbylånga) 
Gabriella Rosberg, Leg. Arbetsterpeut (Högsby, Mönsterås, Oskarshamns)  
Mariette Lööf, Leg. Arbetsterapeut (Hultsfred, Vimmerby, Västervik)  
Emma Ingelsson, Leg arbetsterapeut (Emmaboda, Nybro, Torsås) 
 
Robert Lood, Buffertförråden Söder 
 
Anna Malmqvist, Upphandlingsansvarig hjälpmedelskonsulent, KHS 
Johan Jonasson, hjälpmedelskonsulent KHS 

Per Leander, hjälpmedelstekniker, KHS  
Farah Mahdi, administratör upphandling, KHS 
Carina Ericsson, upphandlare, Västerviks kommuns upphandlingsenhet 


