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Regelverk SLL 

Bestä llning händortoser fo r 
ärbetsteräpeuter 

Ur Vårdgivarguiden: 

”Vid förskrivning av handledsortos, viloortos, armbågsortos och armslinga skickas beställningen via 

Thord och handläggs av de ortopedtekniska verksamheterna. Ortopediska hjälpmedel som används 

vid behandling (under 6 månader) ska bekostas av den behandlande kliniken. Behov som täcks av 

enkla mjuka prefabricerade finger-tumortoser och handledortoser betraktas som egenansvar. 

Kan endast förskrivas till barn under 18 år. Remiss skickas via Thord, och tas omhand av 

en ortopedteknisk verksamhet.” 

Vid förskrivning av handledsortos, viloortos, armbågsortos och armslinga skickas 

beställningen via Thord och handläggs av de ortopedtekniska verksamheterna. 

För mer information om sortimentet, kontakta de ortopedtekniska 

verksamheterna, se kontaktinformation inom hjälpmedel. 

Hjälpmedel Förskrivare 

Enkel Finger-tumortos, handledsortos, viloortos, 
armbågsortos, armslinga 

Arbetsterapeut, läkare, ortopedingenjör och 
sjukgymnast 

Övriga övre extremitetsortoser Ortopedingenjör efter medicinsk bedömning av 
specialistkompetent läkare vid klinik/mottagning 
för ortopedi, neurologi, reumatologi, handkirurgi 
och medicinsk rehabilitering 

Övriga övre extremitetsortoser barn Ortopedingenjör efter medicinsk bedömning av 
specialistkompetent läkare vid klinik/mottagning 
för ortopedi, neurologi, reumatologi, handkirurgi 
och medicinsk rehabilitering med tillgång till 
habiliteringsteam med arbetsterapeut eller 
sjukgymnast 

 

”Enkla prefabricerade tum-, finger- och handledsortoser räknas som egenansvar 

Som egenansvar räknas mjuka ortoser utan individuell anpassning. Egenansvaret gäller så kallade 
enkla prefabricerade tum-, finger- och handledsortoser utan individuell anpassning för vuxna. Övriga 
ortoser förskrivs på samma sätt som tidigare. Brukarna kan vända sig till sin sjukgymnast eller 
arbetsterapeut för att få råd.” 

Referens: 

www.vardgivarguiden.se 

  

http://www.vardgivarguiden.se/


 

2 
2016-06-08 

För att vi ska kunna hantera din beställning behöver vi att du under rubriken Hjälpmedel anger:  

 Artikelnummer 

 Höger, vänster alternativt bilateralt 

 Antal 

 Leverantör 

 Färg om sådan går att välja 

 

Följ länk för sammanställning/ guide urval sortiment: LÄNK 

 

Listan är framtagen utifrån tidigare mest frekventa beställningar och i samråd med Handforum 

samt Arbetsterapin på Astrid Lindgrens barnsjukhus.  

Synpunkter eller önskemål på guide sortiment alternativt hantering av din beställning mottas 

gärna på  

barn.ungdom@teamolmed.se 

http://www.teamolmed.se/media/43915/Guide-Lista%20Beställning%20handortoser%20hemsida%20150112.pdf
mailto:barn.ungdom@teamolmed.se

