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Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning över 20 år
Hjälpmedelsrekommendationer på produktnivå baseras på den gällande svenska
översättningen av ISO 9999:2016.
Hjälpmedelsrekommendationer på produktnivå ska användas tillsammans med Hjälpmedelsguiden
Skåne (hjalpmedelsguiden.skane.se).
Hjälpmedelsrekommendationer på produktnivå uppdateras årligen. Den senaste versionen finns
alltid på Hjälpmedelsguiden Skåne och Skånes Kommuners hemsida.
Hjälpmedelsguiden Skåne är gemensam för Region Skåne och kommunerna i Skåne. Varje
huvudman fattar, oberoende av varandra, beslut om att följa Hjälpmedelsguiden Skåne.
Hjälpmedelsguiden Skåne omfattar grundläggande, gemensamma principer för ansvarsfördelning
och samverkan inom hjälpmedelsområdet i Skåne.
Hjälpmedelsguiden Skåne är en kompletterande överenskommelse till ansvarsfördelningen mellan
Region Skåne och kommunerna i Skåne inom hälso- och sjukvårdsområdet. Detta ansvar regleras i
”Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne”
Förskrivningsrätt för kommunala individuellt utprovade hjälpmedel har arbetsterapeuter,
fysioterapeuter/sjukgymnaster och i vissa fall även sjuksköterskor.
I samband med den skatteväxling som gjordes vid ÄDEL-överenskommelsen 1992 och 1999
fastställdes kommunernas respektive Region Skånes ansvar för hjälpmedel. Ansvaret gäller oavsett
boende- eller vårdform i övrigt. Lokala överenskommelser med Region Skåne kan innebära att
fördelning av förskrivning, utprovning och uppföljning görs på ett annat, för brukaren och
verksamheten, mer ändamålsenligt sätt. Sådana avtal skall vara skriftliga och skall kompenseras
resursmässig
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04 Hjälpmedel för mätning, stöd, träning eller ersättning av
kroppsfunktioner
04 27 Stimulatorer
04 27 18 Hjälpmedel för stimulering av sinnen och känslighet
Vid förskrivning av tyngdtäcke/tyngdväst ska brukaren uppfylla något av följande kriterier:
•
•
•

Utredd psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
LSS-tillhörighet (PK 1, 2 och 3)
Utredd demens eller utredd kognitiv svikt

För personer som uppfyller något av ovanstående kriterier kan:
•

•

Tyngdtäcke förskrivas till personer med stor* påverkan på aktivitetsnivå samt stora*
sömnsvårigheter och/eller med motorisk oro och/eller psykisk oro. Enbart
sömnbesvär/sömnproblem är inte grund för förskrivning.
Tyngdväst kan förskrivas till personer med stor* påverkan på aktivitetsnivå samt motorisk
oro och/eller psykisk oro

För personer som inte uppfyller något av ovanstående kriterier finns tyngdtäcken tillgängliga på den
öppna marknaden via ett flertal olika leverantörer och butikskedjor.
Utvärderingen av behovet och uppföljningen ska vara strukturerad.
*Stor påverkan/stora svårigheter relaterat till ICF:s skala; ingen 0-4%, liten 5-24%, måttlig 2549%, stor 50-95% och total 96-100%.

04 33 Hjälpmedel för att bevara hud och vävnad intakt
04 33 03 Sittdynor och underlägg för att bevara hud och vävnad intakt
Förskrivs till person när den medicinska bedömningen visar att trycksårsförebyggande underlag är
nödvändig för att förhindra uppkomst av trycksår eller för att ge tryckavlastning för att underlätta
sårläkning.
Bedömningsinstrument bör användas vid riskbedömning av trycksår.
Förskrivs även till person för att förbättra/bibehålla positionen i förskrivet hjälpmedel.
Andra faktorer som måste beaktas är personens möjlighet att variera sittställning samt att, för
rullstolsburen person, arm- och benstöd samt ryggstöd är optimalt anpassade för tryckavlastning.
Sittdynor utan antidecubituseffekt finns under ISO-kod 18 10 06.
04 33 04 Ryggkuddar och ryggdynor för att bevara hud och vävnad intakt
Avser ryggkuddar och ryggdynor till förskrivet hjälpmedel.
Förskrivs till person när den medicinska bedömningen visar att trycksårsförebyggande
ryggkudde/ryggdyna är nödvändig för att förhindra uppkomst av trycksår eller för att ge
tryckavlastning för att underlätta sårläkning.
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Bedömningsinstrument bör användas vid riskbedömning av trycksår.
Förskrivs även till person för att förbättra/bibehålla position.
Andra faktorer som måste beaktas är personens möjlighet att variera sittställning samt att, för
rullstolsburen person, arm- och benstöd samt sittdyna är optimalt anpassade för tryckavlastning.
04 33 06 Hjälpmedel för att bevara hud och vävnad intakt vid liggande
Förskrivs till person när den medicinska bedömningen visar att trycksårsförebyggande underlag är
nödvändig för att förhindra uppkomst av trycksår eller för att ge tryckavlastning för att underlätta
sårläkning.
Bedömningsinstrument bör användas vid riskbedömning av trycksår.
Andra faktorer som måste beaktas är personens möjlighet att variera liggställning.

04 48 Rörelse-, styrke- och balansträningsredskap
Förskrivs till person för träning i det egna boendet om personen inte kan tillgodogöra sig träning på
annat sätt. Träningsprogram och behandlingsperiod ska vara utarbetat av
fysioterapeut/sjukgymnast samt vara dokumenterade hos personen.
04 48 15 Arm-, bål- och benträningsredskap
Manuella arm-, bål- och benträningsredskap förskrivs till person som inte kan tillgodogöra sig
träning på annat sätt.
04 48 27 Hjälpmedel för kroppspositionering under behandling
Positioneringskuddar förskrivs till person med liten eller ingen viljemässig förmåga till
lägesändring med svårighet att bibehålla position i sittande och/eller liggande för att förebygga
kontrakturer, sår och/eller smärta.

05 Hjälpmedel för utbildning och träning av förmågor
05 36 Hjälpmedel för träning av att ändra och upprätthålla kroppspositionen
05 36 33 Ståbarrar och ståstöd
Ståstöd förskrivs till person med svårighet att ståträna och som inte kan tillgodogöra sig ståträning
på annat sätt.
05 36 06 Tippbord
Tippbräda förskrivs till person med svårighet att ståträna och som inte kan tillgodogöra sig
ståträning på annat sätt.
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09 Hjälpmedel för egenvård och deltagande i egenvård
09 06 Kroppsburna hjälpmedel för skydd av kroppen
09 06 03 Huvudskydd
Förskrivs till person med ökad risk att skada huvudet.
09 06 21 Häl-, tå- eller fotskydd
Förskrivs till person med ökad risk för tryck och sår på sina fötter. Förskrivs i förebyggande och
behandlande syfte.
Bedömningsinstrument bör användas vid riskbedömning av trycksår.

09 07 Hjälpmedel för att stabilisera kroppen
09 07 03 Sittbälten, bälten och selar för att stabilisera kroppen
Förskrivs till person med svårighet att bibehålla sittande position i förskrivet hjälpmedel.
Det är viktigt att ta del av Socialstyrelsens meddelandeblad avseende tvångs- och skyddsåtgärder
inom vård och omsorg för vuxna samt av lokala rutiner i kommunen före förskrivning.

09 09 Hjälpmedel för av- och påklädning
09 09 03 Hjälpmedel för att ta på och av strumpor och strumpbyxor
Förskrivs till person med svårighet att ta på och av sig strumpor.

09 12 Hjälpmedel för toalettbesök
09 12 03 Flyttbara toalettstolar
Mobil dusch/toastol förskrivs till person med svårighet att förflytta sig med enklare hjälpmedel i/till
och från bad- och toalettrum.
09 12 09 Toalettsitsar
Förskrivs till person med sittproblematik och i behov av mjuk sittyta och/eller annan storlek på
sittringen. Vid kognitiv funktionsnedsättning kan sits med kontrastfärg förskrivas.
09 12 12 Toalettstolsförhöjningar monterade på ram
Fristående toalettstolsförhöjning förskrivs till person med svårighet att resa sig/sätta sig på
befintlig toalett eller till person med behov av toalett i annat utrymme.
09 12 18 Toalettstolsförhöjningar, fasta tillsatser
Förskrivs till person med svårighet att resa sig/sätta sig på befintlig toalett.
09 12 21 Toalettstolar med inbyggd lyftanordning som gör det lättare att resa sig upp och sätta sig
ned
Förskrivs till person med svårighet att resa sig/sätta sig på befintlig toalettstol där andra alternativ
inte fungerar. Hjälpmedlet är lämpligt vid långvarigt behov.
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Förskrivs endast där lyftanordning väsentligen underlättar toalettsituationen för personen.
09 12 24 Toalettarmstöd och toalettryggstöd som monteras på toaletten
Armstöd förskrivs till person med svårighet att resa sig/sätta sig på befintlig toalett.

09 33 Hjälpmedel vid bad och dusch
09 33 04 Badbrädor
Förskrivs till person med svårighet att förflytta sig i och ur badkar och/eller med behov av sittande
vid dusch.
09 33 05 Badsitsar
Vridbar duschstol förskrivs till person med svårighet att förflytta sig i och ur badkar och/eller med
behov av sittande vid dusch.
09 33 07 Duschstolar med eller utan hjul
Förskrivs till person med svårighet att duscha stående.
För mobil dusch/toastol se ISO-kod 09 12 03.
09 33 12 Badbritsar, duschbord och skötbord
Duschvagn och duschbord förskrivs till person med svårighet att utföra personlig vård, med hjälp, i
sittande ställning.

12 Hjälpmedel för förflyttning och aktiviteter relaterade till personlig
rörlighet och transport
12 03 Gånghjälpmedel som hanteras med en arm
12 03 03 Stödkäppar
Förskrivs till person med svårighet att gå utan stöd.
12 03 06 Armbågskryckor
Förskrivs till person med varaktig svårighet att gå utan stöd.
Person med akut/tillfälligt behov av kryckkäppar köper dessa på vårdcentral, sjukhus eller
sjukvårdsaffär.
12 03 09 Underarmskryckor
Förskrivs till person med svårighet att gå utan stöd.
12 03 12 Axillarkryckor
Förskrivs till person med svårighet att gå utan stöd.
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12 03 16 Gånghjälpmedel med flera stödben
Förskrivs till person med svårighet att gå utan stöd.

12 06 Gånghjälpmedel som hanteras med båda armarna
12 06 03 Gåstativ
Förskrivs till person med svårighet att gå utan stöd.
12 06 06 Rollatorer
Förskrivs till person med svårighet att gå utan stöd.
12 06 09 Gåstolar
Förskrivs till person med varaktig svårighet att gå där andra gånghjälpmedel inte ger tillräckligt
stöd.
12 06 12 Gåbord
Förskrivs till person med svårighet att gå och/eller förflytta sig utan stöd.

12 22 Manuella rullstolar
12 22 03 Manuella tvåhjulsdrivna rullstolar
Förskrivs till person med gångsvårighet för att underlätta förflyttning.
Manuell rullstol med uppresningsfunktion kan förskrivas till person med frekvent behov av att
utföra ADL-aktiviteter i stående, alternativt ska ett stort medicinskt behov av att mycket ofta nyttja
uppresningsfunktionen föreligga. Personen bör ha god bålstabilitet och bör ha förmåga att framdriva
rullstolen själv. Ska inte ersätta ordinarie ståträning.
12 22 18 Manuella vårdarmanövrerade rullstolar
Förskrivs till person med gångsvårighet som inte kan köra rullstolen själv.

12 31 Hjälpmedel för att ändra kroppsposition
12 31 03 Hjälpmedel för glidning och vändning
Förskrivs till person som har svårt att genomföra förflyttning och/eller överflyttning självständigt
eller med hjälp.
12 31 06 Vridplattor (vändskivor)
Vridplatta förskrivs till person som har svårt att genomföra förflyttning och/eller överflyttning
självständigt eller med hjälp.
Vridplatta med uppresningsstöd förskrivs till person som kan stå på sina ben men i övrigt har en
nedsatt förflyttnings- eller överflyttningsförmåga.
12 31 09 Fristående lyftbågar
Förskrivs till person med svårighet att förflytta sig i säng.
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12 31 12 Repstegar
Förskrivs till person med svårighet att ändra kroppsställning från liggande till sittande i säng.
12 31 15 Uppresningsbälten och västar
Uppresningsbälte förskrivs till person i behov av stöd och hjälp i olika förflyttningssituationer.
12 31 21 Överflyttningsplattformar
Förskrivs till person som kan stå på sina ben men i övrigt har en nedsatt förflyttnings- eller
överflyttningsförmåga.

12 36 Hjälpmedel för att lyfta personer
12 36 03 Mobila lyftar för överflyttning av en sittande person med hjälp av slingsäten
Förskrivs till person som inte klarar överflyttning med enklare
förflyttning/överflyttningshjälpmedel.
12 36 04 Mobila lyftar för överflyttning av en stående person
Förskrivs till person som kan stå men inte klarar uppresning och överflyttning med enklare
förflyttning/överflyttningshjälpmedel.
12 36 12 Stationära lyftar monterade på väggar, golv eller i tak
Förskrivs, för varaktigt bruk, till person som inte klarar överflyttning med enklare
förflyttning/överflyttningshjälpmedel.
Fastighetsägarens tillstånd bör inhämtas före installation av stationär lyft.
12 36 15 Stationära lyftar monterade på eller i andra produkter
Badkarslyft förskrivs till person som av medicinska skäl är i behov av bad och som inte kan
tillgodoses på annat sätt. De medicinska skälen ska styrkas med läkarintyg.
Badkarslyft förskrivs även till person med svårighet att förflytta sig i och ur badkar för att duscha.
Innan badkarslyft förskrivs ska det uteslutas att behovet kan tillgodoses med enklare hjälpmedel.
12 36 18 Stationära fristående lyftar
Förskrivs till person som inte klarar överflyttning med enklare
förflyttning/överflyttningshjälpmedel.
12 36 21 Selar, sitsar och bårar till hjälpmedel för att lyfta personer
Lyftsele förskrivs till person som förflyttas med personlyft.
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15 Hjälpmedel för hushållsaktiviteter och deltagande i hushållet
15 03 Matlagningshjälpmedel
15 03 06 Hjälpmedel för att skära, hacka och sönderdela för att tillreda mat och dryck
Förskrivs till person med svårighet att skära, hacka och sönderdela för att tillreda mat och dryck.

18 Inredningsdetaljer, tillbehör och andra hjälpmedel för aktiviteter i
mänskligt skapande inne och utemiljöer
Inom denna grupp avses inte sådana åtgärder som omfattas av bostadsanpassningsbidrag. Inte heller
avses hjälpmedel som är att betrakta som arbetstekniskt hjälpmedel. Dessa bekostas av
arbetsgivaren, Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan.

18 03 Bord
18 03 06 Läsbord, pulpeter och talarstolar
Läsbord förskrivs till person i behov av höj-, sänk- och vinkelställbar bordsskiva för att möjliggöra
aktivitet.

18 09 Sittmöbler
18 09 03 Stolar
Arbetsstol förskrivs till person med förflyttningssvårighet och/eller behov av anpassad sittställning
för att möjliggöra aktiviteter och delaktighet i det egna boendet. Behov av handmanövrerad broms
ska finnas.
Innan arbetsstol förskrivs skall det uteslutas att behovet kan tillgodoses på annat sätt.
Elektrisk höj- och sänkbar arbetsstol förskrivs då manuell arbetsstol inte tillgodoser behovet.
18 09 07 Ståstolar
Förskrivs till person vid behov av avlastning i stående för att möjliggöra aktiviteter och delaktighet i
det egna boendet.
Innan ståstol förskrivs skall det uteslutas att behovet kan tillgodoses på annat sätt.
18 09 09 Coxitstolar
Arbetsstol med coxitsits förskrivs till person med rörelseinskränkning i höft- och/eller knäled,
förflyttningssvårigheter och/eller behov av anpassad sittställning för att möjliggöra aktiviteter och
delaktighet i det egna boendet. Behov av handmanövrerad broms ska finnas.
Innan arbetsstol med coxitsits förskrivs skall det uteslutas att behovet kan tillgodoses på annat sätt.
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Elektrisk höj- och sänkbar arbetsstol med coxitsits förskrivs då manuell arbetsstol med coxitsits inte
tillgodoser behovet.
18 09 39 Modulära sittsystem
Individuellt formade sitsar och modulära sittsystem förskrivs till person med behov av anpassat
sittande där behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.
Avser modulära sittsystem till förskrivna hjälpmedel.

18 10 Tilläggsutrustning till sittmöbler
18 10 03 Ryggstöd
Förskrivs till person för att stödja och/eller korrigera sittställning.
Avser ryggstöd till förskrivet hjälpmedel.
18 10 06 Sittdynor och underlägg
Sittdyna till rullstol förskrivs till person utan behov av trycksårsprevention. Sittdynor och underlägg
för trycksårsprevention se ISO-kod 04 33 03.
Förhöjningsdyna förskrivs till person med svårighet att resa sig/sätta sig.
Coxitdyna förskrivs till person med rörelseinskränkning i höft- och/eller knäled.
18 10 12 Huvudstöd och nackstöd
Förskrivs till person för att stödja och/eller korrigera sittställning.
Avser huvudstöd och nackstöd till förskrivna hjälpmedel.
18 10 15 Benstöd och fotstöd
Förskrivs till person med behov av stöd under fötterna då fötterna inte når ner till golvet, t.ex. vid
sittande förflyttning.

18 12 Sängar och sängutrustning
18 12 10 Sängar och lösa sängbottnar, elektiskt reglerbara
Vårdsäng förskrivs till person som är i behov av reglerbar säng för att möjliggöra förflyttning i och
ur säng och/eller då person måste vårdas i säng.
Förskrivs till person när anpassning av befintlig säng med enklare hjälpmedel, inte är tillräcklig för
att möjliggöra förflyttning i och ur säng.
Förskrivning av vårdsäng får inte ske om orsaken är att befintlig säng är i
sådant skick att den inte kan anpassas med enklare hjälpmedel.
Vårdsäng förskrivs även då det krävs för användning av förskriven antidecubitusmadrass
18 12 12 Sänglyftar
Sänglyft till befintlig säng förskrivs i undantagsfall till person som är i behov av höj- och
sänkfunktion för att möjliggöra förflyttning i och ur säng och/eller då person måste vårdas i säng.
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18 12 18 Madrasser och madrassöverdrag
Avser madrasser och madrassöverdrag till förskrivna hjälpmedel.
Madrasser för trycksårsprevention se ISO-kod 04 33 06.
18 12 24 Separata ställbara rygg- och benstöd för sängar
Elektriskt reglerbara sängryggstöd förskrivs till person för att möjliggöra förflyttning i och ur säng
och/eller till person som på grund av medicinska skäl är i behov av ställbart ryggstöd.
18 12 27 Sidoskenor att fästa på sängar
Sänggrind förskrivs till person för ökad trygghet och/eller vid risk för att falla ur säng.
Det är viktigt att ta del av Socialstyrelsens meddelandeblad avseende tvångs- och skyddsåtgärder
inom vård och omsorg för vuxna samt av lokala rutiner i kommunen före förskrivning.
18 12 28 Lyftbågar att fästa på sängar
Förskrivs till person med svårigheter att förflytta sig i säng.

18 15 Hjälpmedel för höjdinställning av möbler
18 15 03 Förhöjningsben
Förskrivs till person som på grund av funktionsnedsättning är i behov av anpassad höjd på möbler i
den egna bostaden.

18 18 Stödräcken och handtag
18 18 06 Fasta stödhandtag
Förskrivs till person med förflyttningssvårigheter och/eller nedsatt balans. Gäller fasta stödhandtag
som monteras på vägg.
Fastighetsägarens tillstånd bör inhämtas före installation av fasta stödhandtag.
18 18 10 Löstagbara stödskenor och handtag
Förskrivs till person med förflyttningssvårigheter och/eller nedsatt balans. Gäller stödhandtag som
monteras på säng eller mellan golv och tak.
18 18 11 Fällbara räcken och armstöd
Förskrivs till person med svårighet att resa sig/sätta sig på befintlig toalett. Fällbara armstöd
förskrivs då det inte går att montera armstöd på toalettstolen eller då dessa inte är tillräckliga för
personens behov.
Fastighetsägarens tillstånd bör inhämtas före installation av fällbara armstöd.

18 30 Hjälpmedel för vertikal tillgänglighet
18 30 15 Portabla ramper
Förskrivs till person med svårighet att förflytta sig vid nivåskillnad med sitt
förflyttningshjälpmedel.
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Portabla ramper förskrivs för tillfällig placering. Vid permanent placering finns möjlighet att ansöka
om bostadsanpassningsbidrag.
Portabel ramp till eldriven rullstol förskrivs inte.

22 Hjälpmedel för kommunikations- och informationshantering
22 18 Hjälpmedel som registrerar, spelar upp och visar ljudinformation och visuell
information
22 18 03 Utrustning för att spela in och återge ljud
Förskrivs till person som på grund av kognitiv funktionsnedsättning inte kan
skriva ner, komma ihåg eller förmedla meddelanden.

22 21 Samtalshjälpmedel vid närkommunikation
Hjälpmedel som hjälper två personer att kommunicera med varandra
när de befinner sig på samma plats.
22 21 03 Bokstavs- och symbolsatser/tavlor
Förskrivs till person med talsvårigheter för att ersätta eller komplettera talad eller skriftlig
kommunikation. Förskrivs även till person med kognitiva funktionsnedsättningar som har
svårigheter att strukturera och/eller planera sin vardag.
Avser analoga bokstavs- och symbolsatser samt bild- och symbolbaser för egen utskrift.

22 27 Varseblivningshjälpmedel
22 27 12 Ur och klockor
Förskrivs till person som på grund av kognitiv funktionsnedsättning har
svårigheter att orientera sig i tid, minnas tidpunkter och beräkna tidslängder.
22 27 15 Kalendrar och tidtabeller
Förskrivs till person som på grund av kognitiv funktionsnedsättning har svårigheter att strukturera
och planera vardagen.
Innan förskrivning ska det uteslutas att enklare tidshjälpmedel/kalendrar som finns på öppna
marknaden kan tillgodose behovet.
Personen står själv för telefonabonnemang eller telefonkort. Till vissa produkter måste
abonnemanget innehålla mobil surf alternativt måste det finnas tillgång till trådlöst nätverk.
22 27 16 Hjälpmedel för minnesstöd
Förskrivs till person som på grund av kognitiv funktionsnedsättning behöver stöd
för perception, inlärning, minne, problemlösning, språk- och abstraktionsförmåga.
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22 27 18 Personliga nödlarmssystem
Påkallandelarm (aktivt) och passivt larm förskrivs till person i ordinärt boende som har svårigheter
med att påkalla närståendes eller personlig assistents uppmärksamhet inom/i direkt anslutning till
bostaden.
Det är viktigt att ta del av Socialstyrelsens meddelandeblad avseende tvångs- och skyddsåtgärder
inom vård och omsorg för vuxna samt av lokala rutiner i kommunen före förskrivning.
Trygghetslarm kopplat till kommunal larmfunktion/central hanteras inte
av kommunens hjälpmedelsverksamhet.

24 Hjälpmedel för kontroll, bärande, förflyttning och hantering av föremål
och anordningar
24 09 Hjälpmedel för att handha och kontrollera utrustning
24 09 18 Omkopplare (till/från eller andra funktioner)
Förskrivs till person med svårighet att sätta på eller stänga av strömkretsar. Avser manöverkontakter
till förskrivna hjälpmedel.

24 18 Hjälpmedel som ersätter armfunktion, handfunktion, fingerfunktion eller en
kombination av dessa funktioner
24 18 06 Greppadaptrar och fästanordningar
Förskrivs till person för att underlätta grepp på förskrivet hjälpmedel.
24 18 15 Pinnar
Förskrivs till person som på grund av sin funktionsnedsättning är i behov av alternativ
kommunikation. Används för att peka på förskrivna kommunikationskartor.
24 18 18 Peklampor
Förskrivs till person som på grund av sin funktionsnedsättning är i behov av alternativ
kommunikation. Används för att peka på olika saker i omgivningen, exempelvis
kommunikationskartor.
Pannband, keps, glasögonbågar eller motsvarande som lampan monteras på bekostas/införskaffas av
personen själv.

24 21 Förlängare
24 21 03 Manuella griptänger
Förskrivs till person som har svårt att nå och greppa föremål.

24 36 Transport- och bärhjälpmedel
24 36 12 Rullbord
Förskrivs till person som har svårt att bära föremål från en plats till en annan inom bostaden.
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