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12 22 18 Manuella vårdarmanövrerade rullstolar
1 Hjälpmedel

Manuella vårdarmanövrerade rullstolar. Sittvagnar.

2 Omfattning

Manuella rullstolar avsedda att skjutas fram och styras av en assistent, som skjuter
fram den med båda händerna på rullstolens handtag.

3 Förskrivare

Arbetsterapeut. Hjälpmedelskonsulent. Fysioterapeut. Sjukgymnast.

4 Förskrivande enhet

Hjälpmedelscentralen. Barn- och ungdomshabiliteringen. Barnkliniken.

5 Behov

Förskrivs till person med behov av förflyttning med hjälp av annan person.

6 Mål

Att förflytta sig.

7 Anvisning

Kan förskrivas till barn och ungdomar upp till och med 17 år som har behov av
den för sin förflyttning.
För vuxna ansvarar Region Kronoberg endast för vårdarmanövrerad rullstol i
kombination med förskrivning av formgjuten sits. För mer information gällande
formgjuten sits se ISO kod 18 09 39 Modulära sittsystem. För övriga manuella
vårdarmanövrerade rullstolar till vuxna ansvarar kommunen.
Förskrivaren ska gå igenom de krav som ställs på sittriktighet, körbarhet, och
transportmöjlighet. Utprovningsprotokoll, orderguide eller beställningsunderlag
för aktuell stolsmodell skickas till hjälpmedelscentralen i samband med
förskrivning.
Sittvagn kan förskrivas till barn med svår sittproblematik, där god sittställning inte
kan uppnås med standardvagn. För större barn ska rullstol ses som ett alternativ.
Sol- och vindskydd kan förskrivas om det är medicinskt motiverat, eller till barn
under 3 år.
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7.1 Underhåll
Användare eller anhörig svarar för normalt underhåll, det vill säga rengöring och
smörjning, samt att rullstol eller sittvagn förvaras så att den inte i onödan utsätts
för dåligt väder och skadegörelse.

8 Kostnad
Ingen avgift.
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