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12 18 09 Handdrivna tre- och fyrhjuliga cyklar
1 Hjälpmedel

Handdrivna trehjuliga cyklar.

2 Omfattning

Handdrivna cyklar med tre eller fyra hjul.

3 Förskrivare

Arbetsterapeut. Fysioterapeut. Sjukgymnast.

4 Förskrivande enhet

Barn- och ungdomshabiliteringen.
För vuxna kan intyg för cykelbidrag lämnas av behandlande arbetsterapeut,
fysioterapeut, sjukgymnast eller synpedagog inom regionen, inklusive vårdval, och
kommuner i Kronobergs län.

5 Behov

Förskrivs till person som har behov av hjälpmedel för att kunna cykla och som
inte har tillräcklig kraft i nedre extremiteterna.

6 Mål

Att möjliggöra självständig förflyttning.

7 Anvisning

Förskrivs då personen helt eller delvis saknar funktion i nedre extremiteterna, och
klarar denna förflyttning självständigt. Regelbunden användning under året krävs.
För vuxna utgår cykelbidraget (se nedan).
Grundutrustning
Cykel som enbart används som aktivitet under skoldagen och inte tas hem under
längre lov, betraktas som grundutrustning i skolan.
7.1 Cykelbidrag till specialcykel
Vuxna kan få bidrag till specialcykel, liksom barn och ungdomar som har behov
av annan specialcykel än vad som kan förskrivas enligt hjälpmedelshandboken.
Behandlande arbetsterapeut, fysioterapeut, sjukgymnast eller synpedagog inom
regionen, inklusive vårdval, och kommuner i Kronobergs län styrker behovet.
Intyg med kvitto skickas till: Region Kronoberg, Kundtjänst/Vårdstöd, Nygatan
20, 351 88 Växjö. Utbetalning sker först när kvitto kommit Vårdstöd tillhanda.
Cykeln ägs av användaren, som själv bekostar service och reparationer.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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8 Kostnad

En engångsavgift debiteras vid varje ny förskrivning. Återbetalning sker inte om
cykeln återlämnas. Byte av däck och slang, bekostas och ombesörjes av
användaren alternativt vårdnadshavaren.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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