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Rutin för utprovning och ordination av Höftskyddsbyxor 
 
Ansvarig för ordination: Distriktssköterska/sjuksköterska, arbetsterapeut och 
sjukgymnast. 
Ansvarig för lager och utprovning: Distriktssköterska/sjuksköterska 
 

Utprovning: 

 

 När en vårdtagare blir aktuell för höftskyddsbyxa, ska kontakt med 
anhörig/närstående/god man tas för information om kostnad för byxorna om 
individen inte kan fatta beslut om detta själv. 

 

 Mått tas på vårdtagaren (se tabell i pärm för höftbyxor) och rätt storlek på 
byxa tas från lagret 

 

 Namn på utprovaren, vårdtagaren, boendeadress, samt storlek på byxan 
fylls i på utprovningslistan 

 

 Vårdtagaren provar sedan byxan - utprovningstid max 7 dagar 
 

 Accepterar vårdtagaren att använda byxan beställer utprovaren 3 byxor, 
alternativt 2 om det gäller Safehip Active och skickar ett meddelande om 
detta till Annika Åberg. Använd meddelande funktionen i Treserva och 
uppge personens namn och personnummer. Vårdtagaren får då betala 
halva kostnaden av tre par byxor/två par Active via sin månadsfaktura från 
kommunen. Kommunen betalar andra halvan av kostnaden. 

 

 Beställning hos leverantören ansvarar ordinatören för. Beställningsrutin 
finns i pärm för höftbyxor. Fakturan belastar konto 5905 YY 602 001. 
Beställningsmall finns att hämta på Inredan (HSL, blanketter) 

 

 En av de nya byxorna/Active lämnas till utprovningslagret och detta 
registreras på utprovningslistan, vårdtagaren behåller utprovningsbyxan. 

 

 Dokumentation av utprovning och ordination sker i plan Risk för fall. Då 
ordinationen gäller en skyddsåtgärd skall detta även dokumenteras under 
allmänna uppgifter/skyddsåtgärder i datajournalen. Dokumentera även 
Safehip Active som höftskyddsbyxa och skriv i rutan för notering att det 
gäller Safehip Active. 

 



Sida 2 (2) 

 
 

 

 Uppföljning av ordinationen ska ske 1gång/år. Kvarstår behovet av 
höftskyddsbyxor så ska nya byxor beställas då byxans skyddande 
egenskaper försämras efter ca 100 tvättar. Detta gäller även Safehip 
Active. 

 

 Ta ny kontakt med anhörig/närstående/god man för information om kostnad 
om individen ej kan fatta beslut om detta själv. 

 
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska   

 


