Att tänka på inför förskrivning av eldriven rullstol (till förskrivare)
Detta dokument är tänkt att vara ett stöd för dig som förskrivare inför ställningstagande till
förskrivning av eldriven rullstol.

Vem är berättigad till eldriven rullstol?
Kan förskrivas till brukare som uppfyller samtliga kriterier:
 bestående funktionsnedsättning
 så gott som obefintlig gångförmåga, max 50 m. Andra förflyttningshjälpmedel inklusive
manuell rullstol ska prövas i första hand.
 kontinuerligt behov, flera gånger i veckan året runt.
 behov av eldriven rullstol för att klara de nödvändiga dagliga aktiviteterna.
Eldriven rullstol med uppresningsfunktion kan förskrivas till brukare som har behov av:
 regelbunden ståträning/uppresning
 eldriven rullstol för förflyttning inomhus
Övriga uppresningsmöjligheter skall ha uteslutits.
Eldriven rullstol ska ersätta gångförmågan, ej bil, buss, cykel eller färdtjänst.
Brukaren ska inte ha pågående alkohol- och/eller drogmissbruk eller okontrollerbar epilepsi.
Tänk på att syftet med förskrivningen ska grunda sig på att brukarna ska klara de
nödvändiga aktiviteterna i hemmet och närmiljön t ex hämta posten, gå ut med soporna,
inköp mm. Ej för fritid och rekreation som t ex utflykter, fritidshus, djur.

Inför bedömning
Innan du som förskrivare träffar brukaren kan du skicka blankett ”Att tänka på inför
förskrivning av eldriven rullstol (till brukare)” hem till brukaren. Detta för att förbereda
brukaren inför ditt besök. Blanketten kan du även använda som ett stöd för din bedömning.
Informera brukaren om försäkringar, förväntad väntetid mm. Se utprovningsunderlag.
Du som förskrivare bedömer om det finns behov av ytterligare intyg från andra
yrkeskategorier t ex läkare, sjukgymnast för att kunna göra din bedömning. Blankett
medicinskt underlag från läkare finns med i utprovningsunderlaget på HMC:s hemsida. I det
medicinska underlaget bedömer läkaren b la syn, hörsel, mediciner som kan påverka
omdöme och framförandet.
Finns det misstanke om kontraindikationer, negativa konsekvenser med eldriven rullstol t ex
minskad fysisk aktivitet, smärtproblematik, viktökning så är det viktigt med bedömning från
läkare och sjukgymnast.
Vid bedömning av kognitiva funktionsnedsättningar så finns det olika instrument t ex
Cognistat (screeningtest) NorSDSA, olika aktivitetsbedömningar. Det är dock viktigt att inte
lägga för stor vikt vid papper/penna-uppgifter. Den praktiska körningen är av stor betydelse.
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Det finns möjlighet att låna elrullstol och provköra på HMC innan underlag skickas in.
Kontakta hjälpmedelskonsulent.
Om du är tveksam till om brukaren uppfyller kriterierna - rådgör med hjälpmedelskonsulent.
Det finns även fallbeskrivningar på HMC:s hemsida som ett stöd i din bedömning. Kvarstår
tveksamhet skriver du en särskild ansökan som skickas till hjälpmedelskonsulent som i sin
tur skriver ett yttrande och skickar ärendet vidare till samrådsgrupp för beslut. Vid avslag
meddelas förskrivare och brukare via brev från samrådsgrupp. Vid beviljande meddelas
hjälpmedelskonsulent.
Förvaring av eldriven rullstol:
- låsbart torrt utrymme, minst +5°, eluttag
- lättillgängligt för brukaren, 1:a hand inne i bostaden
- Ej i trapphus eller utrymmen som är tillgängliga för andra
Kan brukaren ej ansvara för skötsel (laddning, rengöring, kontroll av lufttryck) av elrullstol ska
en annan ansvarig person utses.

Utprovning
Om du önskar förskriva en trehjulig eldriven rullstol med styre och enkel sittkomfort så har du
möjlighet att göra ordinationen direkt i WebSesam utan hjälp av konsulent och tekniker. Se
Rutin vid förskrivning trehjulig elrullstol i WebSesam. Om inte -läs vidare.
Hjälpmedelskonsulent kontaktar förskrivare för att boka utprovningstid på
Hjälpmedelscentralen i första hand
Vid utprovning medverkar förskrivare, hjälpmedelskonsulent och hjälpmedelstekniker. Vid
eldriven rullstol med uppresningsfunktion bör även brukarens sjukgymnast medverka.
Förskrivare bedömer i samråd med hjälpmedelskonsulent vilken elrullstolsmodell som är
mest lämplig för brukaren samt om och var körträning ska inledas.
Vid behov av specialanpassning upprättas anvisning av förskrivare.
När utprovningen är klar beslutas hur leveransen ska ske.

Efter leverans
Förskrivaren inleder körträning tillsammans med brukaren. Förskrivaren bedömer om
brukaren klarar körningen på ett säkert sätt. ”Checklista vid körträning av eldriven rullstol”
finns på HMC:s hemsida.
Vuxen brukare är skyldig att känna till och följa gällande trafikregler och ansvarar för att den
eldrivna rullstolen framförs på ett säkert sätt. När det gäller barn ansvarar föräldrar eller
annan vårdnadshavare.
Brukaren räknas som gångare eller cyklist i trafiken, det är hastigheten som styr. Vid färd i
gångfart skall reglerna för gångtrafikant följas. När eldriven rullstol körs med en hastighet
över gångfart jämställs den med cykel och då ska regler för cykel gälla.
Barn blir vuxen: Ställningstagande till fortsatt användning av eldriven rullstol görs av
Habiliteringsverksamheten.
Finns misstanke om begränsad användning så har de nyare elrullstolarna drifttidsmätare.
Kontakta tekniker för mer information.
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