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12 22 12 Manuella rullstolar med motorstöd
1 Hjälpmedel

Manuella rullstolar som är motorunderstödda.

2 Omfattning

Rullstolar utformade för att framdrivas med en kombination av manuell kraft och
motorkraft, där aktiveringen av den elektriska kraften sker genom att den person
som sitter i rullstolen skapar ett drivmoment, en förflyttning eller en kraft mot
drivringen eller drivringarna.

3 Förskrivare

Arbetsterapeut. Hjälpmedelskonsulent. Fysioterapeut. Sjukgymnast.

4 Förskrivande enhet

Hjälpmedelscentralen. Barn- och ungdomshabiliteringen.

5 Behov

Förskrivs till person som har behov av att kompensera för betydande svaghet i
armar och händer vid förflyttning med manuell rullstol.

6 Mål

Öka aktivitetsförmågan utomhus och ge ökad eller bibehållen självständighet.

7 Anvisning

Förskrivs till barn och ungdomar upp till och med 17 år. För vuxna ansvarar
Region Kronoberg endast för manuell vårdarmanövrerad stol i kombination med
förskrivning av formgjuten sits. För mer information gällande formgjuten sits se
ISO kod 18 09 39 Modulära sittsystem. I övriga fall ansvarar kommunen vid
förskrivning till vuxna.
Manuella rullstolar som är motorunderstödda förskrivs till personer med
betydande svaghet i armar och händer, som har stora svårigheter att köra manuell
rullstol längre sträckor och då framförallt i uppförsbackar. Det krävs adekvat
omdöme och god reaktionsförmåga för att framföra stolen.
Det är viktigt att användaren informeras om att rullstolen blir tung och att det kan
krävas hjälp med i och urlastning ur bil. Batteriernas kapacitet innebär att
körsträckan blir begränsad. Rullstolen måste utrustas med tippskydd och hjulen
måste alltid sitta i bakre infästningen på rullstolen. I vissa fall krävs
dubbelutrustning i form av en extra manuell rullstol eftersom hjulskifte inte är
möjligt.
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7.1 Förvaring
Uppställningsplatsen ska vara fukt- och frostfri. Om användaren saknar lämplig
uppställningsplats kontaktas kommunen för bostadsanpassning.

8 Kostnad
Ingen avgift.
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