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Hjälpmedel som ersätter handfunktion, armfunktion, fingerfunktion 
eller en kombination av dessa- sortimentsöversikt  

 

     
 

Illustration: Majsan Sundell 
 

 

 

Stativ  

Beskrivning:  Hållare och stativ är fristående hjälpmedel som kan fixera och hålla ett hjälpmedel eller en utrustning på plats så 
att en person trots en motorisk nedsättning kan hantera sitt hjälpmedel eller annan utrustning. I de flesta fall medför detta att 
det måste göras en specialanpassning. 
 

 

 

 

 

Här presenteras hjälpmedel för den som på grund av motoriska svårigheter har svårt att peka på, hålla i föremål 
och/eller har svårt att bibehålla en ergonomisk arbetsställning vid skrivbord. Förskrivare kontaktar konsulent på 
Centrum för hjälpmedel för rådgivning kring hjälpmedel som inte finns upptagna i översikten. 
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Stativ 
 

Produktnamn Information om förskrivning Produktbeskrivning 

Monteringsarm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förskrivning 
Förskrivning efter utprovning med 
konsulent. 
 
Avgift 
Abonnemangsavgift  
 
Artikelnummer 
61005 Monteringsarm 
 
Pris 
Beror på vilka delar som ingår i 
specialanpassningen 

Monteringsarm är en individ med artikelnummer 61005. Den 
består alltid av olika delar, komponenter, som sätts samman 
till en enhet. Monteringsarmen monteras oftast på en eldriven 
eller manuell rullstol.  
 
Monteringsarmen märks med ett individnummer.  
Då komponenter från olika leverantörer sätts samman måste 
en Specialanpassning göras.  
 
Bilden till vänster visar exempel på en Specialanpassning.  
En kommunikationsdator är fäst på en monteringsarm som i 
sin tur är monterad på en Permobil. Monteringsarmen är 
avtagbar. 

Daessy ROMH golvstativ 

 

Förskrivning 
Förskrivning efter utprovning med 
konsulent 
 
Avgift 
Abonnemangsavgift 
 
Artikelnummer 
45252 Daessy golvstativ – hög modell 
45253 Daessy golvstativ – låg modell 
 
Pris 
Ca 5000 kr 

DAESSY golvstativ ROMH-32 är ett stabilt fristående stativ 
tänkt att användas för samtalsapparater och bärbara datorer. 
Stativen finns i en hög och en låg modell. 
 
Utgå från exemplet ovan. En kommunikationsdator är 
monterad på en Permobil. Användaren vill nu ligga i sängen 
och samtidigt kunna hantera sin dator. Ta bort datorn från 
monteringsarmen, Sätt fast datorn på golvstativet. Höjden på 
stativet går lätt att justera till lämplig höjd och datorn går att 
vinkla till lämpligt läge.   
 
Golvstativet har en låg bas och går därför under de flesta 
möbler. Höjden över de låsbara hjulen är endast 9 cm. 

 

 
Klicka här för att komma tillbaka till Indelningslistan. 
 


