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12 18 09 Handdrivna tre- och fyrhjuliga
cyklar
Handdrivna cyklar med tre eller fyra hjul
Egenavgift

Cykel i barnstorlek förskrivs utan egenavgift.
Cykel i vuxenstorlek kan förskrivas till barn/ungdom t.o.m. 17 år, då
uttas en egenavgift på 3 000 kr. Patienten kan låna cykel från landstinget t.o.m. 17 års ålder, därefter kan cykeln köpas till restvärdet eller
återlämnas. Personen äger då cykeln och ansvarar själv för all service
och reparationer.
Förskrivningsrätt

Förskrivningsrätten avser cyklar till barn/ungdomar t.o.m. 17 år.
Arbetsterapeut och Sjukgymnast/Fysioterapeut inom barnhabilitering
Kriterier för förskrivning

Handdriven cykel kan endast förskrivas för lek/träning eller för att
förflytta sig. Barnet/ungdomen ska kunna d4153 bibehålla sittande
ställning* på en sits med eller utan bålstöd och förflytta sig med hjälp
av armarna.
Barnet/ungdomen ska vara motiverat att leka/träna eller förflytta sig
med handdriven cykel. Vid förskrivning med målsättning förflyttning
ska behovet vara regelbundet och ge hjälp till självständig förflyttning.
Vid förskrivning med målsättning lek/träning ska möjlighet till kontinuerlig användning finnas.
Målsman ansvarar för att barn/ungdom cyklar i lämplig miljö.
Cykel kan inte förskrivas säsongvis om avsikten är att låna cykeln
igen nästa säsong.
Eget ansvar

Vinterförvaring av cykel är eget ansvar.

Stöd till förskrivare i förskrivningsprocessen
Individuell behovsbedömning

Ställningstagande till trehjulig handdriven cykel ska föregås av noggrann bedömning av individens förutsättningar såsom omdöme och
körförmåga i förhållande till aktiviteten och i vilken omgivning cykeln
ska användas.
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Bedömning ska göras (inget, lätt, måttlig, stor, total svårighet)* av
personens förmåga att bibehålla sittande ställning* på en sadel med
eller utan bålstöd och förflytta sig med hjälp av armarna.
Riskanalys
Förskrivaren identifierar och värderar risker innan förskrivning av
cykel. Förskrivaren identifierar orsaker till riskerna och tar fram åtgärder som eliminerar eller minskar riskerna vid förskrivning av
hjälpmedel. Är riskerna inte acceptabla kan inte förskrivning göras.
Individuell målsättning

Målsättningen med förskrivning av handdriven cykel ska vara tydliggjord. Det ska framgå om barnet/ungdomen ska använda cykeln för
lek/träning eller förflyttning. Målsättningen ska ange personens förmåga att cykla med hjälp av armarna.
Val av produkt

Kontakta hjälpmedelskonsulent.
Sortimentsöversikt och beställningsunderlag
Information

Checklista – Riskanalys vid förskrivning av hjälpmedel
Låneförbindelse
Lån av cykel till barn och ungdom - patientinformation
Uppföljning och utvärdering av uppsatt mål

Utvärdering av personens förmåga att kunna föra handdriven cykel
enligt uppsatta mål ska ske (inget, lätt, måttlig, stor, total svårighet).*
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