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12 23 06 Eldrivna rullstolar med elektronisk
styrning
1 Hjälpmedel

Eldrivna joystickstyrda rullstolar (eller med mer avancerad styrning).

2 Omfattning

Elektriskt drivna rullstolar som aktiveras av användaren med hjälp av ett
elektroniskt styrdon. Här ingår t.ex. självbalanserande rullstolar.

3 Förskrivare

Hjälpmedelskonsulent.

4 Förskrivande enhet
Hjälpmedelscentralen.

5 Behov

Förskrivs till person som har behov av hjälpmedel för att kompensera nedsatt
gångförmåga vid bestående och betydande förflyttningssvårigheter i bostaden eller
i närmiljön. Närmiljö definieras här som 75-2000 meter från ordinarie bostad.

6 Mål

Hjälpmedlet skall möjliggöra självständig förflyttning i bostaden och i närmiljön
med konkreta mål. Den eldrivna rullstolen ska på ett påtagligt sätt öka personens
möjlighet till självständighet i det dagliga livets aktiviteter, till exempel utföra
hushållsaktiviteter, hämta posten och göra inköp.

7 Anvisning

Användaren ska klara körtest enligt checklista (har insikt, simultankapacitet samt
förmåga att kunna planera och förutse situationer som kan uppstå). Rullstolen ska
ersätta gångförmågan, och förskrivs då scooter, manuell rullstol eller annat
förflyttningshjälpmedel inte tillfredsställer behovet.
Eldriven rullstol för enbart inomhusbruk kan förskrivas när behov finns av
förflyttning för att självständigt utföra dagliga aktiviteter i hemmet där eldriven
rullstol för kombinerat utom- och inomhusbruk har uteslutits.
Vid förskrivning av eldriven rullstol ska följande kriterier utgöra grunden:


Det ska göras en hälsodeklaration där läkare intygar att inga medicinska
hinder föreligger. Hälsodeklaration skickas till hjälpmedelscentralen.
Därefter utförs behovsbedömning.
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Eldriven rullstol kan förskrivas till person med långvariga och betydande
förflyttningssvårigheter. Elrullstolen skall ersätta gångförmågan för de
som inte klarar förflyttning med rollator, manuell rullstol eller scooter
inomhus eller i närmiljön.
Förflyttning med elrullstol ska på ett påtagligt sätt öka personens
självständighet i vardagliga aktiviteter, till exempel hämta post, göra inköp
och utföra hushållsarbete.
Hjälpmedlet kan ej förskrivas för att utföra/utöva fritidsaktiviteter.
Behovet ska vara regelbundet (minst 3 gånger per vecka) året runt och
hjälpmedlet ska användas då väglaget tillåter. Vid enbart inomhusbruk ska
behov av daglig användning finnas. Vid körtid under 50 timmar per år ska
den eldrivna rullstolen återlämnas. Föreligger speciella skäl till att man inte
har kört minst 50 timmar tas detta upp som enskilt ärende.
Användaren ska kunna framföra den eldrivna rullstolen självständigt och
på ett säkert sätt. Användaren ska informeras om faran med att rullstolen,
på grund av sin tyngd och motorstyrka, kan orsaka skada.
Vid oklarheter kring gångförmåga/förflyttningsförmåga/kognitiv förmåga
kontaktas den enhet som utfört hälsodeklarationen för kompletterande
bedömning.

7.1 Uppresningsfunktion
Elrullstol med uppresningsfunktion kan förskrivas vid frekvent behov av att
förflytta sig och samtidigt självständigt komma upp i stående för att utföra
aktiviteter. Den bör provas ut i samråd med behandlingsansvarig sjukgymnast för
funktionsbedömning. Vid behov av ståträning förskrivs ståträningshjälpmedel.
7.2 Information till användare
Användaren ansvarar själv för normalt underhåll, det vill säga laddning av
batterier, pumpning av däck samt yttre rengöring etc. Hjälpmedelscentralen
ansvarar för att såväl muntlig som skriftlig instruktion (låneförbindelse samt häftet
"Din elrullstol – några råd om elrullstolen du fått låna") lämnas. Användaren
informeras om att han/hon kan bli ersättningsskyldig om hjälpmedlet försvinner
eller förstörs på grund av oaktsamhet. Om inte användning och skötsel följs enligt
anvisning återtas elrullstolen och förskrivningen upphör. Det rekommenderas att
användaren har en giltig ansvarsförsäkring.
7.3 Uppställningsplats
Krav finns på att användaren ska ha uppställningsplats till elektrisk rullstol, som är
låsbart och har laddningsmöjligheter. Detta skall vara fukt- och frostfritt. Om
användaren inte har tillfredsställande uppställningsplats, kan han/hon ansöka om
bostadsanpassningsbidrag hos kommunen som bedömer om han/hon är
berättigad till bidraget.
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7.4 Uppföljning
Uppföljning sker av förskrivare efter 3 månader. Därefter sker uppföljning utifrån
individuell plan. Ny hälsodeklaration krävs när förskrivare bedömer att behov
föreligger.

8 Kostnad

En driftsavgift per påbörjat år betalas av användare som fyllt 18 år. Återbetalning
sker inte även om stolen återlämnas inom betalningsperioden.
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