
         

                     

                 

               

  

 

 

   

 

 

  

   

  

   

    

   

   

 

 

    

   

    

  

   

  

   

    

   

    

    

   

   

   

   

   

  

   

   

  

   

  

   

    

   
   

   

  

   

   

 

 

   

   

  

   

    

   

   

 

 

    

   

    

      

   

  

   

    

   

    

   

 

  

  

 

   

 

   

 

 

  

   

 

  

  

 

   

   

  

    

Beskrivning behovslösningar med pris- och garantitidsaccept 

Instruktion 

För varje specificerat behov (paket) finns ett krav för Er lösning. 

Genom att beskriva er lösning i kolumn "Beskrivning av Er lösning" så lämnar Ni anbud på efterfrågat behov och accepterar pris och garantitid 

För att godkänd avtalspartner för en grupp så skall samtliga paket i gruppen kunna tillhandahållas av anbudsgivaren Uppdaterad 2023-01-18 

För att godkänd avtalspartner för en grupp så skall samtliga paket i gruppen kunna tillhandahållas av anbudsgivaren 

Denna färg = svar/kom 

Denna färg = svar krävs. Ce 

Pris för 
Garantitid 

lösning 
(månader) Grupp Behovsområde Behovsgrupp Behov ID Lösningskrav inklusive garantitid [SEK] Kommentar LUL Beskrivning av Er lösning 

SKOR 

GRP100 

Vuxna patienter med 

- Diabetes med 

neuropati/sår/ 

fotdeformitet 

- Neurologisk sjukdom 

med neuropati/sår/ 

fotdeformitet/grav 

instabilitet 

- Gravt missbildade/ 

deformerade fötter 

- Reumatisk sjukdom med 

fotdeformitet och/eller 

gångsvårighet 

- EDS 

- Grav artros 

Efterbehandlingssko Komplett lösning för inomhusbruk 

och/eller användning sommartid 

101 

Lösningen täcker in: 

- 1 par skor 

- Eventuella fotbäddar/inlägg med 

justering/tillbehör 

- Eventuell lästning 

- Eventuella justeringar av skor (tex 

klackförhöjning, sula, kardborreband, heapklack, 

etc) 

- Garantitid 12 månader. 

3 452 12 

Endast sko för inomhusbruk 

och/eller användning sommartid 
102 

Lösningen täcker in: 

- 1 par skor som är anpassade för ortopedteknisk 

användning 

- Garantitid 12 månader. 

1 658 12 

Komplett lösning för användning 

vintertid 

103 

Lösningen täcker in: 

- 1 par skor 

- Eventuella fotbäddar/inlägg med 

justering/tillbehör 

- Eventuell lästning 

- Eventuella justeringar av skor (tex 

klackförhöjning, sula, kardborreband, heapklack, 

etc) 

- Garantitid 12 månader. 

4 194 12 

Endast sko för användning vintertid 

104 

Lösningen täcker in: 

- 1 par skor som är anpassade för ortopedteknisk 

användning 

- Garantitid 12 månader. 

1 765 12 

Komplett lösning RA-toffel 

105 

Lösningen täcker in: 

- Ett toffelpar inklusive avgjutning 

- Eventuella fotbäddar/inlägg med 

justering/tillbehör 

- Eventuell lästning eller urtag 

- Eventuella justeringar av toffelparet 

- Garantitid 12 månader. 

3 769 12 

Behandlingsskor Komplett lösning 

behandlingssko/ortossko 

106 

Lösningen täcker in: 

- 1 par skor 

- Eventuella fotbäddar/inlägg med 

justering/tillbehör 

- Eventuell lästning 

- Eventuella justeringar av skor (tex 

klackförhöjning, sula, kardborreband, heapklack, 

etc) 

- Garantitid 12 månader. 

4 326 12 

Inlägg Komplett lösning inlägg 

107 

Lösningen täcker in: 

- Ett par kompletta inlägg för ändamålet 

- Eventuella korrigeringar och justeringar 

- Garantitid 12 månader. 

1 540 12 

Barnpatienter med 

- Diabetes med 

neuropati/sår/ 

fotdeformitet 

- Neurologisk sjukdom 

med neuropati/sår/ 

fotdeformitet/grav 

instabilitet 

- Gravt missbildade fötter 

- Reumatisk sjukdom med 

fotdeformitet 

Efterbehandlingssko Komplett lösning för inomhusbruk 

och/eller användning sommartid 

108 

Lösningen täcker in: 

- 1 par skor eller hög sandal 

- Eventuella fotbäddar/inlägg med 

justering/tillbehör 

- Eventuell lästning 

- Eventuella justeringar av skor (tex 

klackförhöjning, sula, kardborreband, heapklack, 

etc) 

- Garantitid 12 månader. 

2 967 12 

Endast sko för inomhusbruk 

och/eller användning sommartid 
109 

Lösningen täcker in: 

- 1 par skor som är anpassade för ortopedteknisk 

användning 

- Garantitid 12 månader. 

1 658 12 

Komplett lösning för användning 

vintertid 

110 

Lösningen täcker in: 

- 1 par skor, exempelvis stadig hög sport-

/vinterkänga 

- Eventuella fotbäddar/inlägg med 

justering/tillbehör 

- Eventuell lästning 

- Eventuella justeringar av skor (tex 

klackförhöjning, sula, kardborreband, heapklack, 

etc) 

- Garantitid 12 månader. 

3 620 12 
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Beskrivning behovslösningar med pris- och garantitidsaccept 

Instruktion 

För varje specificerat behov (paket) finns ett krav för Er lösning. 

Genom att beskriva er lösning i kolumn "Beskrivning av Er lösning" så lämnar Ni anbud på efterfrågat behov och accepterar pris och garantitid 

För att godkänd avtalspartner för en grupp så skall samtliga paket i gruppen kunna tillhandahållas av anbudsgivaren Uppdaterad 2023-01-18 

För att godkänd avtalspartner för en grupp så skall samtliga paket i gruppen kunna tillhandahållas av anbudsgivaren 

Denna färg = svar/kom 

Denna färg = svar krävs. Ce 

Pris för 
Garantitid 

lösning 
(månader) Grupp Behovsområde Behovsgrupp Behov ID Lösningskrav inklusive garantitid [SEK] Kommentar LUL Beskrivning av Er lösning 

Endast sko för användning vintertid 

111 

Lösningen täcker in: 

- 1 par skor som är anpassade för ortopedteknisk 

användning 

- Garantitid 12 månader. 

1 765 12 

Behandlingsskor Komplett lösning 

behandlingssko/ortossko 

112 

Lösningen täcker in: 

- 1 par skor 

- Eventuella fotbäddar/inlägg med 

justering/tillbehör 

- Eventuell lästning 

- Eventuella justeringar av skor (tex 

klackförhöjning, sula, kardborreband, heapklack, 

etc) 

- Garantitid 12 månader. 

4 012 12 

Patient som behandlas för 

klumpfot 

Komplett Dennis-Brown lösning 

113 

Lösningen täcker in: 

- 1 par skor 

- Skena 

- Garantitid 12 månader. 

2 272 12 

Dennis-Brown skor 

114 
Lösningen täcker in: 

- 1 par skor 

- Garantitid 12 månader. 

842 12 

Inlägg Komplett lösning inlägg 

115 

Lösningen täcker in: 

- Ett par kompletta inlägg för ändamålet 

- Eventuella korrigeringar och justeringar 

- Garantitid 12 månader. 

1 540 12 

Patient med 

benlängdsskillnad 

Benlängdsskillnad på mer än 

2,5 cm 

Lösning för att jämna ut 

benlängdsskillnad (2,5 cm eller mer) 
116 

Lösningen täcker in all arbetstid och material som 

krävs för att utjämna den aktuella 

benlängdsskillnaden genom påbyggnad av sula och 

innersula. 

619 12 

Patient med behov av 

rullsula 

Rullsula på egna skor Rullsula på egna skor 

117 

Lösningen täcker in all arbetstid och material som 

krävs för att bygga rullsula på patientens egna 

skor 

Garantitid 12 månader. 

506 12 

Patient med olikstora 

fötter 

Storleksskillnad minst 2 

storlekar 

Storleksskillnad minst 2 storlekar -

återbetalning till patient 

118 

Tillhandahålla administration för patient för 

återbetalning av upp till 600 kr per par skor. 

225 12 

Landstinget bekostar dubbelinköp av 

skor och patienten betalar ordinarie pris 

för ett par skor och får bidrag för andra 

paret, dock högst 600 kronor per par. 

Bidrag kan ges till maximalt två par 

olikstora skor per år (ett par 

sommar/inneskor och ett par 

i t k r) 
Övrig reparation/justering 

av skolösningar efter 

garantitid 
198 

Timpris. 

724 

Övrigt Skor där 

paketlösning saknas 199 0 

PROTESER 

GRP200 

Amputerade patienter Lårbenssamputerade patienter 

- Möjliggöra funktion efter 

lårbensamputation (stå, gå, 

förflyttning, ADL) 

- Kosmetisk protes för icke-

gångare som så önskar 

- Funktionellt behov avgör 

protestyp (unga aktiva 

behöver mer avancerade 

proteser) 

Kosmetisk (ej för belastning) 

201 

Komplett lösning som ger ett normalt utseende för 

amputerad patient. Inga krav på övrig funktion. 9 496 24 

Permanent lösning för lågaktiva 

202 

Lösning täcker in: 

- Alla ingående delar: Fot, Knä, Hylsa, Liner och 

övriga eventuella delar som krävs 

- Eventuell anpassning, inställning och justering 

enligt garantiåtagande 

- Nödvändig kosmetik 

- Garantitid 24 månader. 

41 158 24 

Permanent lösning för medelaktiva 

203 

Lösning täcker in: 

- Alla ingående delar: Fot, Knä, Hylsa, Liner och 

övriga eventuella delar som krävs 

- Eventuell anpassning, inställning och justering 

enligt garantiåtagande 

- Nödvändig kosmetik 

- Garantitid 24 månader. 

62 656 24 
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Beskrivning behovslösningar med pris- och garantitidsaccept 

Instruktion 

För varje specificerat behov (paket) finns ett krav för Er lösning. 

Genom att beskriva er lösning i kolumn "Beskrivning av Er lösning" så lämnar Ni anbud på efterfrågat behov och accepterar pris och garantitid 

För att godkänd avtalspartner för en grupp så skall samtliga paket i gruppen kunna tillhandahållas av anbudsgivaren Uppdaterad 2023-01-18 

För att godkänd avtalspartner för en grupp så skall samtliga paket i gruppen kunna tillhandahållas av anbudsgivaren 

Denna färg = svar/kom 

Denna färg = svar krävs. Ce 

Pris för 
Garantitid 

lösning 
(månader) Grupp Behovsområde Behovsgrupp Behov ID Lösningskrav inklusive garantitid [SEK] Kommentar LUL Beskrivning av Er lösning 

Permanent lösning för högaktiva 

204 

Lösning täcker in: 

- Alla ingående delar: Fot, Knä, Hylsa, Liner och 

övriga eventuella delar som krävs 

- Eventuell anpassning, inställning och justering 

enligt garantiåtagande 

- Nödvändig kosmetik 

- Garantitid 24 månader. 

82 013 24 

Hygienprotes (Badprotes) 

205 

Lösning täcker in: 

- Alla ingående delar: Fot, Hylsa, Liner och övriga 

eventuella delar som krävs. 

- Eventuell anpassning, inställning och justering 

enligt garantiåtagande 

- Nödvändig kosmetik 

- Garantitid 24 månader. 

68 461 24 

Underbensamputerade 

patienter 

- Möjliggöra funktion efter 

underbensamputation (stå, gå, 

förflyttning, ADL) 

- Kosmetisk protes för icke-

gångare som så önskar 

- Funktionellt behov avgör 

protestyp (unga aktiva 

behöver mer avancerade 

proteser) 

Kosmetisk (ej för belastning) 

206 
Komplett lösning som ger ett normalt utseende för 

amputerad patient. Inga krav på övrig funktion. 7 335 24 

Permanent lösning för lågaktiva 

207 

Lösning täcker in: 

- Alla ingående delar: Fot, Hylsa, Liner och övriga 

eventuella delar som krävs 

- Eventuell anpassning, inställning och justering 

enligt garantiåtagande 

- Nödvändig kosmetik 

- Garantitid 24 månader. 

23 608 24 

Permanent lösning för medelaktiva 

208 

Lösning täcker in: 

- Alla ingående delar: Fot, Hylsa, Liner och övriga 

eventuella delar som krävs 

- Eventuell anpassning, inställning och justering 

enligt garantiåtagande 

- Nödvändig kosmetik 

- Garantitid 24 månader. 

34 544 24 

Permanent lösning för högaktiva 

209 

Lösning täcker in: 

- Alla ingående delar: Fot, Hylsa, Liner och övriga 

eventuella delar som krävs 

- Eventuell anpassning, inställning och justering 

enligt garantiåtagande 

- Nödvändig kosmetik 

- Garantitid 24 månader. 

50 728 24 

Temporär lösning för inledande 

träning där patient ej direkt kan 

använda permanent protes 
210 

Lösningen täcker in: 

- Alla ingående delar: Fot, Hylsa, Liner och övriga 

eventuella delar som krävs 

- Eventuell anpassning, inställning och justering 

enligt garantiåtagande 

- Garantitid 24 månader. 

9 182 24 

Hygienprotes (Badprotes) 

211 

Lösning täcker in: 

- Alla ingående delar: Fot, Hylsa, Liner och övriga 

eventuella delar som krävs. 

- Eventuell anpassning, inställning och justering 

enligt garantiåtagande 

- Nödvändig kosmetik 

- Garantitid 24 månader. 

23 832 24 

Bäcken/höftledsamputation 

- Möjliggöra funktion efter 

amputation (stå, gå, 

förflyttning, ADL) 

- Kosmetisk protes för icke-

gångare som så önskar 

- Funktionellt behov avgör 

protestyp (unga aktiva 

behöver mer avancerade 

proteser) 

Kosmetisk/Sittprotes 

212 

Komplett lösning som ger ett normalt utseende för 

amputerad patient och möjliggör för patienten att 

sitta 

- Garantitid 24 månader. 

11 702 24 

Permanent lösning för lågaktiva 

213 

Lösning täcker in: 

- Alla ingående delar: Fot, Knä, Korg, Bålfäste och 

övriga eventuella delar som krävs 

- Eventuell anpassning, inställning och justering 

enligt garantiåtagande 

- Nödvändig kosmetik 

- Garantitid 24 månader. 

50 789 24 74 041 

Permanent lösning för högaktiva 

214 

Lösning täcker in: 

- Alla ingående delar: Fot, Knä, Höftled, Korg, 

Bålfäste och övriga eventuella delar som krävs 

- Eventuell anpassning, inställning och justering 

enligt garantiåtagande 

- Nödvändig kosmetik 

- Garantitid 24 månader. 

77 824 24 
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Beskrivning behovslösningar med pris- och garantitidsaccept 

Instruktion 

För varje specificerat behov (paket) finns ett krav för Er lösning. 

Genom att beskriva er lösning i kolumn "Beskrivning av Er lösning" så lämnar Ni anbud på efterfrågat behov och accepterar pris och garantitid 

För att godkänd avtalspartner för en grupp så skall samtliga paket i gruppen kunna tillhandahållas av anbudsgivaren Uppdaterad 2023-01-18 

För att godkänd avtalspartner för en grupp så skall samtliga paket i gruppen kunna tillhandahållas av anbudsgivaren 

Denna färg = svar/kom 

Denna färg = svar krävs. Ce 

Pris för 
Garantitid 

lösning 
(månader) Grupp Behovsområde Behovsgrupp Behov ID Lösningskrav inklusive garantitid [SEK] Kommentar LUL Beskrivning av Er lösning 

Överarmsamputation 

Möjliggöra funktion efter 

amputation 

Kosmetisk 

215 

Komplett lösning som ger ett normalt utseende för 

amputerad patient. Inga krav på övrig funktion 

- Garantitid 24 månader. 17 061 24 

Permanent konventionell lösning 

216 

Lösning täcker in: 

- Alla ingående delar: Hand, Armbåge, Hylsa, Liner 

och övriga eventuella delar som krävs 

- Eventuell anpassning, inställning och justering 

enligt garantiåtagande 

- Nödvändig kosmetik 

- Garantitid 24 månader. 

36 054 24 

Permanent myoelektrisk lösning 

217 

Lösning täcker in: 

- Alla ingående delar: Hand, Armbåge, Hylsa, Liner 

och övriga eventuella delar som krävs 

- Eventuell anpassning, inställning och justering 

enligt garantiåtagande 

- Nödvändig kosmetik 

- Garantitid 24 månader. 

100 531 24 

Arm/handamputerade 

Möjliggöra funktion efter 

amputation 

Kosmetisk 

218 

Komplett lösning som ger ett normalt utseende för 

amputerad patient. Inga krav på övrig funktion. 11 576 24 

Permanent konventionell lösning 

219 

Lösning täcker in: 

- Alla ingående delar: Hand, Hylsa, Liner och övriga 

eventuella delar som krävs 

- Eventuell anpassning, inställning och justering 

enligt garantiåtagande 

- Nödvändig kosmetik 

- Garantitid 24 månader. 

22 564 24 

Permanent myoelektrisk lösning 

220 

Lösning täcker in: 

- Alla ingående delar: Hand, Hylsa, Liner och övriga 

eventuella delar som krävs 

- Eventuell anpassning, inställning och justering 

enligt garantiåtagande 

- Nödvändig kosmetik 

- Garantitid 24 månader. 

82 637 24 

Patienter med amputation av 

framfot 

Delfotsprotes, enkel lösning 

221 

Lösningen täcker in: 

- Alla ingående delar 

- Eventuell anpassning, inställning och justering 

enligt garantiåtagande 

- Nödvändig kosmetik 

- Garantitid 24 månader. 

31 139 24 

Patienter med amputation 

proximalt om lisfrancs led 

Delfotsprotes 

222 

Lösningen täcker in: 

- Alla ingående delar 

- Eventuell anpassning, inställning och justering 

enligt garantiåtagande 

- Nödvändig kosmetik 

- Garantitid 24 månader. 

17 670 24 

Nyopererad patient för 

formning av benstump i stället 

för lindning 

Post-op liner 

223 
Lösningen täcker in: 

- Post-op liner 

- Eventuell utprovning och anpassning. 

2 600 24 

Protesstrumpor 

224 

Lösningen täcker in: 

- 5 st Protesstrumpor 

- Eventuell utprovning 

- Pris anges för 5st. 

342 24 

Sleeve 

225 

Lösningen täcker in: 

- Sleeve 

- Eventuell utprovning och anpassning 

- Garantitid 12 månader. 

908 24 

Justeringar, reparationer, 

tillbehör och 

förbrukningsartiklar efter 

garantitid 

Justering och/eller reparation av 

hylsa 226 

Lösningen täcker in: 

- Arbetstid för reparation och/eller justering 

- Material för reparation och/eller justering. 
832 -

Byte av hylsa 

227 

Lösningen täcker in: 

- Arbetstid för byte 

- Materialkostnad för ny hylsa. 
10 639 -

Byte av liner 

228 

Lösningen täcker in: 

- Arbetstid för byte 

- Materialkostnad för ny liner. 
4 811 -

Övrig reparation/justering av 

proteslösningar efter garantitid 
298 Timpris. 

724 -
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Beskrivning behovslösningar med pris- och garantitidsaccept 

Instruktion 

För varje specificerat behov (paket) finns ett krav för Er lösning. 

Genom att beskriva er lösning i kolumn "Beskrivning av Er lösning" så lämnar Ni anbud på efterfrågat behov och accepterar pris och garantitid 

För att godkänd avtalspartner för en grupp så skall samtliga paket i gruppen kunna tillhandahållas av anbudsgivaren Uppdaterad 2023-01-18 

För att godkänd avtalspartner för en grupp så skall samtliga paket i gruppen kunna tillhandahållas av anbudsgivaren 

Denna färg = svar/kom 

Denna färg = svar krävs. Ce 

Pris för 
Garantitid 

lösning 
(månader) Grupp Behovsområde Behovsgrupp Behov ID Lösningskrav inklusive garantitid [SEK] Kommentar LUL Beskrivning av Er lösning 

Övrigt Proteser där 

paketlösning saknas 

Övrigt Proteser där paketlösning 

saknas 299 0 

ORTOSER 

GRP300 

-Frakturer, 

ledbandsskador, 

stabilisering under 

läkningsfas 

-Neurologiskt sjuka 

patienter 

Ben Knäortos med ledat knä 

301 

Lösningen täcker in: 

- Helbens- eller knäortos med ledat knä 

- Anpassning av rörelseomfång och sidostabilitet 

- Alla eventuella justeringar, anpassningar (tex. 

polstring, perforering, etc) 

- Garantitid 6 månader. 

2 182 6 

Arm Ortos, ledad lösning 

302 

Lösningen täcker in: 

- Helarmsortos med ledad armbåge 

- Anpassning av rörelseomfång och sidostabilitet 

- Alla eventuella justeringar, anpassningar (tex. 

polstring, perforering, etc) 

- Garantitid 6 månader. 

2 440 6 

Handled Ortos, ledad lösning 

303 

Lösningen täcker in: 

- Handledsortos med ledad handled 

- Anpassning av rörelseomfång och sidostabilitet 

- Alla eventuella justeringar, anpassningar (tex. 

polstring, perforering, etc) 

- Garantitid 6 månader. 

1 766 6 

-Knäskador 

-Neurologiskt sjuka 

patienter 

Patient med något av följande 

- Korsbandsskada 

- Multiligamentär knäskada (3 

eller fler ledband skadade alt 1 

ledband + 1 korsband) 

Barn med patellaluxation 

Komplett ortoslösning 

Komplett ortoslösning 

304 

305 

Lösningen täcker in: 

- Knäortos med ledat knä. 

- Anpassning av nödvändiga funktionaliteter som 

rörelseomfång, sidostabilitet, korsbandsskydd, 

framlyftning av underben (etc) 

- Alla eventuella justeringar, anpassningar (tex. 

polstring, perforering) 

- Garantitid 6 månader. 

Lösningen täcker in: 

- Patellastabiliserande ortos 

- Alla eventuella justeringar, anpassningar (tex. 

polstring, perforering, etc) 

- Garantitid 6 månader. 

5 722 6 

814 6 

-Postoperativt 

stabilisering under 

läkningsfas 

-Neurologiskt sjuka 

patienter 

Stabiliserande ankelortos Stabiliserande ankelortos 

306 

Lösningen täcker in: 

- Stabiliserande ankelortos 

- Alla eventuella justeringar och anpassningar 

- Garantitid 6 månader. 

1 013 6 

-Patienter med sår 

fotsula, opererade 

patienter, plantart 

Framfots-/hälavlastare Komplett lösning Framfots-

/hälavlastare 

307 

Lösningen täcker in: 

- Prefabricerad Post op sko/ortos med främre eller 

bakre avlastning 

- Alla eventuella justeringar och anpassningar 

- Garantitid 6 månader. 

1 016 6 

-Förhindrande av 

höftprotesluxation 

Antiluxationsortos Antiluxationsortos 

308 

Lösningen täcker in: 

- Antiluxationsortos 

- Alla eventuella justeringar, anpassningar (tex. 

polstring, perforering, etc) 

- Garantitid 6 månader. 

960 6 

309 

Lösningen täcker in: 

- Knäortos med ledat knä Jack PCL 

- Anpassning av nödvändiga funktionaliteter som 

rörelseomfång, sidostabilitet, korsbandsskydd, 

framlyftning av underben (etc) 

- Alla eventuella justeringar, anpassningar (tex. 

polstring, perforering) 

- Garantitid 6 månader. 

11 223 6 

Nytt paket! Pris anges av anbudsgivare. Lägst pris på 

inkomna anbud blir avtalspris. Pris från jämförbart 

landsting på liknande paket. 

Övrig reparation/justering 

av ortoslösningar efter 

garantitid 
398 

Timpris. 

724 -

Övrigt Ortoser där 

paketlösning saknas 399 0 
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Beskrivning behovslösningar med pris- och garantitidsaccept 

Instruktion 

För varje specificerat behov (paket) finns ett krav för Er lösning. 

Genom att beskriva er lösning i kolumn "Beskrivning av Er lösning" så lämnar Ni anbud på efterfrågat behov och accepterar pris och garantitid 

För att godkänd avtalspartner för en grupp så skall samtliga paket i gruppen kunna tillhandahållas av anbudsgivaren Uppdaterad 2023-01-18 

För att godkänd avtalspartner för en grupp så skall samtliga paket i gruppen kunna tillhandahållas av anbudsgivaren 

Denna färg = svar/kom 

Denna färg = svar krävs. Ce 

Pris för 
Garantitid 

lösning 
(månader) Grupp Behovsområde Behovsgrupp Behov ID Lösningskrav inklusive garantitid [SEK] Kommentar LUL Beskrivning av Er lösning 

KORSETTER 

GRP400 

Konservativ behandling av 

skolios 

Patienter med idiopatiska 

skolioser där korsettlösning 

valts i stället för operation 

Korsett för användning under växt, 

korrigerande korsett 

401 

Lösningen täcker in: 

- Bostonkorsett med eller utan axillastöd 

- Alla kostnader för eventuella anpassningar och 

justeringeringar (tex. mjuk polstring, perforering, 

etc) 

- Ortoslinne för att täcka behovet under garantitid 

- Garantitid 6 månader. 

10 595 6 

Nattkorsett. Korsett för användning 

nattetid, korrigerande korsett 

402 

Lösningen täcker in: 

- Nattkorsett 

- Alla kostnader för alla eventuella anpassningar 

och justeringeringar 

- Ortoslinne för att täcka behovet under garantitid 

- Garantitid 6 månader. 

12 955 6 

Små barn med skolios Positionerande korsett för använding 

under växt 

403 

Lösningen täcker in: 

- Korsett (tex. Boston soft brace) 

- Alla kostnader för eventuella anpassningar och 

justeringeringar (tex. mjuk polstring, perforering, 

etc) 

- Ortoslinne för att täcka behovet under garantitid 

- Garantitid 6 månader. 

8 620 6 

Ryggrehabilitering, postop 

och efter akut tillstånd 

Patienter som har opererats 

som ej är tillräckligt stabila 

eller personer som har svårt 

att sitta 

Stabiliserande och/eller 

immobilisernade korsett under 

läkningstid 

404 

Lösningen täcker in: 

- Korsett/body jacket 

- Alla kostnader för eventuella anpassningar och 

justeringeringar (tex. mjuk polstring, perforering, 

etc) 

- Ortoslinne för att täcka behovet under garantitid 

- Garantitid 6 månader. 

6 479 6 

Patient med halsryggsskador Stabiliserande och/eller 

immobilisernade cervikal ortos under 

läkningstid 
405 

Lösningen täcker in: 

- Nackortros med foder (tex. Aspenkrage) 

- Alla kostnader för eventuella anpassningar och 

justeringeringar (tex. mjuk polstring, perforering, 

etc) 

- Garantitid 6 månader. 

1 096 6 

Frakturer i bröst och ländrygg 

(icke operativt) 

Korsett under läkningstid 

406 

Lösningen täcker in: 

- Korsett (tex. 3-punktskorsett TLO) 

- Alla kostnader för eventuella anpassningar och 

justeringeringar (tex. mjuk polstring, perforering, 

etc) 

- Ortoslinne för att täcka behovet under garantitid 

- Garantitid 6 månader. 

3 077 6 

Svårt neurologiskt sjuka 

eller skadade patienter. 

Reumatiskt sjuka samt 

EDS patienter 

Patienter som ej klarar av att 

ha en hård korsett 

Individuell tygkorsett 

407 

Lösningen täcker in: 

- Individuell tygkorsett 

- Alla kostnader för alla eventuella anpassningar 

och justeringar 

- Ortoslinne för att täcka behovet under garantitid 

- Garantitid 6 månader. 

2 346 6 

Individuell tygkorsett med förstärkt 

ram 

408 

Lösningen täcker in: 

- Individuell tygkorsett med förstärkt ram 

- Alla kostnader för alla eventuella anpassningar 

och justeringeringar (tex. mjuk polstring, 

perforering, etc) 

- Ortoslinne för att täcka behovet under garantitid 

- Garantitid 6 månader. 

13 544 6 

Patienter som ej kan hålla upp 

huvudet 

Cervistöd för nackstöd 

409 

Lösningen täcker in: 

- Cervistöd 

- Alla kostnader för eventuella anpassningar och 

justeringeringar (tex. mjuk polstring, perforering, 

etc) 

- Ortoslinne för att täcka behovet under garantitid 

- Garantitid 6 månader. 

2 346 6 
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Beskrivning behovslösningar med pris- och garantitidsaccept 

Instruktion 

För varje specificerat behov (paket) finns ett krav för Er lösning. 

Genom att beskriva er lösning i kolumn "Beskrivning av Er lösning" så lämnar Ni anbud på efterfrågat behov och accepterar pris och garantitid 

För att godkänd avtalspartner för en grupp så skall samtliga paket i gruppen kunna tillhandahållas av anbudsgivaren Uppdaterad 2023-01-18 

För att godkänd avtalspartner för en grupp så skall samtliga paket i gruppen kunna tillhandahållas av anbudsgivaren 

Denna färg = svar/kom 

Denna färg = svar krävs. Ce 

Pris för 
Garantitid 

lösning 
(månader) Grupp Behovsområde Behovsgrupp Behov ID Lösningskrav inklusive garantitid [SEK] Kommentar LUL Beskrivning av Er lösning 

Patient med kölbröst Kölbröstkorsett Kölbröstkorsett 

410 

Lösningen täcker in: 

- Kölbröstkorsett 

- Alla kostnader för eventuella anpassningar och 

justeringeringar (tex. mjuk polstring, perforering, 

etc) 

- Ortoslinne för att täcka behovet under garantitid 

- Garantitid 6 månader. 

10 811 6 

Förbrukningsartiklar, 

reparation och justering 

efter garantitid 

Ortoslinne efter garantitid Ortoslinne 
411 

Lösningen täcker in: 

- Ortoslinne (1 st). 
256 -

Övrig reparation/justering av 

korsettlösningar efter 

garantitid 

Övrig reparation/justering av 

korsettlösningar efter garantitid 498 
Timpris. 

724 -

Övrigt Korsetter där 

paketlösning saknas 499 0 

HABILITERING 

GRP500 

CP + Neurologiskt sjuka 

patienter 

Vuxna patienter som ej har 

förmåga att stå eller sitta 

själva ska kunna komma upp i 

stående eller sittande ställning 

Ståskal, vuxen 

501 

Lösningen täcker in: 

- Ståskal 

- Alla kostnader för eventuella anpassningar och 

justeringeringar (tex. anpassning av ståplatta och 

bröstplatta, mjuk polstring, perforering, etc) 

- Eventuella påbyggnader och inlägg 

- Garantitid 24 månader. 

16 533 24 

Sittskal, vuxen 

502 

Lösningen täcker in: 

- Sittskal 

- Alla kostnader för eventuella anpassningar och 

justeringeringar (tex. anpassning av bröstplatta, 

mjuk polstring, perforering, etc) 

- Eventuella påbyggnader 

- Garantitid 24 månader. 

8 107 24 

Rörligt sittskal, typ Shapesits, vuxen 

503 

Lösningen täcker in: 

- Rörligt sittskal, typ Shapesits 

- Alla kostnader för eventuella anpassningar och 

justeringeringar (tex. mjuk polstring, perforering, 

etc) 

- Eventuella påbyggnader 

- Garantitid 24 månader. 

37 096 24 

Komplett lösning gå- och ståortos 

(RGO), vuxen 

504 

Lösningen täcker in: 

- Ortos 

- Alla kostnader för eventuella anpassningar och 

justeringeringar (tex. förlängningar, mjuk 

polstring, perforering, etc) 

- Eventuella påbyggnader 

- Garantitid 24 månader. 

56 208 24 

Kroppsanpassad sits för rullstol, 

vuxen 

505 

Lösningen täcker in: 

- Kroppsanpassad sits inkl. avgjutning och 

tillverkning 

- Alla eventuella justeringar, anpassningar (tex. 

polstring,, etc) 

- Eventuella påbyggnader och inlägg 

- Garantitid 12 månader. 

22 312 24 

Hygiensits, vuxen 

506 

Lösningen täcker in: 

- Kroppsanpassad hygiensits inkl. avgjutning och 

tillverkning 

- Alla eventuella justeringar, anpassningar (tex. 

polstring,, etc) 

- Eventuella påbyggnader och inlägg 

- Garantitid 12 månader. 

20 235 24 

Barnpatienter som ej har 

förmåga att stå eller sitta 

själva ska kunna komma upp i 

stående eller sittande ställning 

Ståskal, barn 

507 

Lösningen täcker in: 

- Ståskal 

- Alla kostnader för eventuella anpassningar och 

justeringeringar (tex. anpassning av ståplatta och 

bröstplatta, mjuk polstring, perforering, etc) 

- Eventuella påbyggnader och inlägg 

- Garantitid 12 månader. 

15 338 12 
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Beskrivning behovslösningar med pris- och garantitidsaccept 

Instruktion 

För varje specificerat behov (paket) finns ett krav för Er lösning. 

Genom att beskriva er lösning i kolumn "Beskrivning av Er lösning" så lämnar Ni anbud på efterfrågat behov och accepterar pris och garantitid 

För att godkänd avtalspartner för en grupp så skall samtliga paket i gruppen kunna tillhandahållas av anbudsgivaren Uppdaterad 2023-01-18 

För att godkänd avtalspartner för en grupp så skall samtliga paket i gruppen kunna tillhandahållas av anbudsgivaren 

Denna färg = svar/kom 

Denna färg = svar krävs. Ce 

Pris för 
Garantitid 

lösning 
(månader) Grupp Behovsområde Behovsgrupp Behov ID Lösningskrav inklusive garantitid [SEK] Kommentar LUL Beskrivning av Er lösning 

Sittskal, barn 

508 

Lösningen täcker in: 

- Sittskal 

- Alla kostnader för eventuella anpassningar och 

justeringeringar (tex. anpassning av bröstplatta, 

mjuk polstring, perforering, etc) 

- Eventuella påbyggnader 

- Garantitid 12 månader. 

8 305 12 

Rörligt sittskal, typ Shapesits, barn 

509 

Lösningen täcker in: 

- Rörligt sittskal, typ Shapesits 

- Alla kostnader för eventuella anpassningar och 

justeringeringar (tex. mjuk polstring, perforering, 

etc) 

- Eventuella påbyggnader 

- Garantitid 12 månader. 

37 096 12 

Komplett lösning gå- och ståortos 

(RGO), barn 

510 

Lösningen täcker in: 

- Ortos 

- Alla kostnader för eventuella anpassningar och 

justeringeringar (tex. förlängningar, mjuk 

polstring, perforering, etc) 

- Eventuella påbyggnader 

- Garantitid 12 månader. 

56 208 12 

Kroppsanpassad sits för rullstol, barn 

511 

Lösningen täcker in: 

- Kroppsanpassad sits inkl. avgjutning och 

tillverkning 

- Alla eventuella justeringar, anpassningar (tex. 

polstring,, etc) 

- Eventuella påbyggnader och inlägg 

- Garantitid 12 månader. 

19 110 12 

Hygiensits, barn 

512 

Lösningen täcker in: 

- Kroppsanpassad hygiensits inkl. avgjutning och 

tillverkning 

- Alla eventuella justeringar, anpassningar (tex. 

polstring,, etc) 

- Eventuella påbyggnader och inlägg 

- Garantitid 12 månader. 

20 235 12 

Barnpatienter med 

höftluxationsrisk som behöver 

optimal abduktion i 

höftlederna före och efter 

operation 

Komplett lösning stabil ledad 

höftortos 

513 

Lösningen täcker in: 

- Höftortos, exempelvis Swash 

- Alla kostnader för eventuella anpassningar och 

justeringeringar (tex. Pga andra hjälpmedel, mjuk 

polstring, perforering, etc) 

- Eventuella påbyggnader 

- Garantitid 12 månader. 

12 029 12 

Patienter som har 

felställningar i fotledersom 

behöver korrigeras för att få 

bra gångförmåga eller 

förebygga kontraktur 

AFO (Ankel Fot Ortos) 

514 

Lösningen täcker in: 

- Underbensortos 

- Anpassning av rörelseomfång 

- Alla eventuella justeringar, anpassningar (tex. 

polstring, perforering, etc) 

- Eventuella påbyggnader och inlägg 

- Garantitid 12 månader. 

7 117 24 

Patienter som har 

felställningar i fot- och 

knäleder som behöver 

korrigeras för att få bra 

gångförmåga eller förebygga 

kontraktur 

KAFO (Knä Ankel Fot Ortos) -

Standardortos 

515 

Lösningen täcker in: 

- Helbensortos (ej specialortos) 

- Anpassning av rörelseomfång och sidostabilitet 

- Alla eventuella justeringar, anpassningar (tex. 

polstring, perforering, etc) 

- Eventuella påbyggnader och inlägg 

- Garantitid 12 månader. 

7 003 24 

KAFO (Knä Ankel Fot Ortos) - Utöver 

standard, tex fjäderbelastad led eller 

liknande 

516 

Lösningen täcker in: 

- Helbensortos (specialortos med fjäderbelastning 

eller liknande) 

- Anpassning av rörelseomfång och sidostabilitet 

- Alla eventuella justeringar, anpassningar (tex. 

polstring, perforering, etc) 

- Eventuella påbyggnader och inlägg 

- Garantitid 12 månader. 

17 608 24 

Övrig reparation/justering av 

habiliteringslösningar efter 

garantitid 

598 
Timpris. 

724 -

Övrigt Habilitering där 

paketlösning saknas 
599 0 
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Beskrivning behovslösningar med pris- och garantitidsaccept 

Instruktion 

För varje specificerat behov (paket) finns ett krav för Er lösning. 

Genom att beskriva er lösning i kolumn "Beskrivning av Er lösning" så lämnar Ni anbud på efterfrågat behov och accepterar pris och garantitid 

För att godkänd avtalspartner för en grupp så skall samtliga paket i gruppen kunna tillhandahållas av anbudsgivaren Uppdaterad 2023-01-18 

För att godkänd avtalspartner för en grupp så skall samtliga paket i gruppen kunna tillhandahållas av anbudsgivaren 

Denna färg = svar/kom 

Denna färg = svar krävs. Ce 

Pris för 
Garantitid 

lösning 
(månader) Grupp Behovsområde Behovsgrupp Behov ID Lösningskrav inklusive garantitid [SEK] Kommentar LUL Beskrivning av Er lösning 

ÖVRIGT 

GRP900 

Medfödd höftluxation 

Hålla höften i led 

Von Rosen skena Von Rosen skena 
901 

1 st Von Rosen skena. 
897 -

Remiss ställs till gipssalen 

ortopedmottagningen Akademiska 

sjukhuset 
Frejkabyxa Frejkabyxa 

902 
1 st Frejkabyxa. 

491 -
Remiss ställs till gipssalen 

ortopedmottagningen Akademiska 

sjukhuset 
Luxlåda för barn med sen 

upptäckt av luxation 

Luxlåda 

903 

Lösningen täcker in: 

- Luxlåda för att positionera höften 

- Alla eventuella justeringar, anpassningar (tex. 

polstring, perforering, etc) 

- Garantitid 6 månader. 

3 934 -

Patient med Sklerodemi 

eller Reynauds fenomen 

Värmevantar Värmevantar 

904 

Lösningen täcker in: 

- Värmevantar 

- Alla eventuella justeringar, anpassningar 

- Garantitid 12 månader. 

4 900 -

Värmesulor Värmesulor 

905 

Lösningen täcker in: 

- Värmesulor 

- Alla eventuella justeringar, anpassningar 

- Garantitid 12 månader. 

1 756 -

Värmesockor Värmesockor 

906 

Lösningen täcker in: 

- Värmesockor 

- Alla eventuella justeringar, anpassningar 

- Garantitid 12 månader. 

6 970 -

Droppfot 

Möjliggöra gång utan att 

snubbla 

Dictusband Dictusband, komplett lösning 

907 

Lösningen täcker in: 

- Dictusband 

- Alla eventuella justeringar och anpassningar 

- Garantitid 12 månader. 

1 353 -

Toe Off Toe Off, komplett lösning 

908 

Lösningen täcker in: 

- Toe off 

- Alla eventuella justeringar och anpassningar 

- Garantitid 12 månader. 

4 088 -

PP skena PP skena, komplett lösning 

909 

Lösningen täcker in: 

- PP skena 

- Alla eventuella justeringar och anpassningar 

- Garantitid 12 månader. 

814 -

Patienter med 

blödarsjuka, neurologisk 

sjukdom som ex epilepsi 

med risk för skallskada 

Specialanpassad hjälm Komplett lösning specialanpassad 

hjälm 
910 

Lösningen täcker in: 

- Hjälm 

- Alla eventuella justeringar och anpassningar 

- Garantitid 12 månader. 

8 656 -

Övriga reparationer på 

produkter inom övrigt 

efter garantitid 

998 
Timpris. 

724 -
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