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12 23 12 Eldrivna vårdarmanövrerade rullstolar
1 Hjälpmedel

Eldrivna vårdarmanövrerade rullstolar.

2 Omfattning

Eldrivna rullstolar som manövreras av en assistent med ett elektroniskt styrdon.

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 närmiljön.
Användaren kan inte själv eller med hjälp av annan person förflytta sig med annat
förflyttningshjälpmedel i närmiljön. Närmiljö definieras här som 75-2000 meter
från ordinarie bostad. Behovet ska vara regelbundet (minst 3 ggr per vecka) under
året när väglaget tillåter.

6 Mål

Hjälpmedlet skall möjliggöra förflyttning i närmiljön utomhus med konkreta mål.
Den vårdarmanövrerade elrullstolen ska på ett påtagligt sätt öka personens
möjlighet till aktivitet/delaktighet.

7 Anvisning

Förskrivning blir endast aktuell då anhörig eller närstående huvudsakligen sköter
omvårdnaden och stödjer användaren i livets dagliga aktiviteter, och har stora
svårigheter eller inte alls kan köra manuell rullstol i bostadens närmiljö på grund
av:




medicinska skäl
kraftigt kuperad terräng
tung användarvikt

Vid förskrivning av vårdarmanövrerad ska följande kriterier utgöra grunden:



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 körtid under 50 timmar
per år ska den vårdarmanövrerade eldrivna rullstolen återlämnas.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Föreligger speciella skäl till att man inte har kört minst 50 timmar tas detta
upp som enskilt ärende.
En förutsättning för förskrivning är att den som kör användaren i
rullstolen ska kunna göra detta utan fara för den som sitter i, sig själv eller
andra.
I särskilda boendeformer där fler personer har samma behov och kan
använda samma vårdarmanövrerade elrullstol kan det inte bli aktuellt med
förskrivning.
Om rullstolen ska framföras av person med anställningsförhållanden är
det arbetsgivarens ansvar att tillhandahålla eldriven vårdarmanövrerad
rullstol.

7.1 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.
7.2 Uppföljning
Uppföljning sker av förskrivare efter 3 månader. Därefter sker uppföljning utifrån
individuell plan.

8 Kostnad

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

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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