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12 18 15 Tandemcyklar och tre- eller
fyrhjuliga cyklar för två eller fler
personer
Pedaldrivna hjälpmedel med två eller flera sadlar som möjliggör för
flera personer att åka med.
Egenavgift

Ingen egenavgift
Särskild förskrivning

Ja
Förskrivningsrätt

Förskrivningsrätten avser cyklar till barn/ungdomar t.o.m. 17 år.
Förskrivningsrätten avser cyklar i Region Norrbottens sortiment.
Arbetsterapeut och Sjukgymnast/Fysioterapeut inom barnhabilitering
Synpedagog har förskrivningsrätt av tandemcykel till patient med nedsatt
b210 synfunktion* och/eller b1561 visuell perception*.
Kriterier för förskrivning

Endast en cykel kan förskrivas. Har patienten fått trehjulig cykel förskriven
kan inte tandem- eller parcykel förskrivas (eller omvänt).
Barnet/ungdomen ska kunna d4153 bibehålla sittande ställning* på en sits
med eller utan bålstöd och d435 flytta föremål med hjälp av benen* d.v.s.
trampa på cykelpedaler.
Barnet/ungdomen ska vara motiverat att förflytta sig med cykel. Möjlighet
till kontinuerlig användning ska finnas.
Byte av cykel kan ske om funktionsnedsättningen kräver det och görs då
efter ny bedömning.
Målsman ansvarar för att barn/ungdom cyklar i lämplig miljö.
Cykel kan inte förskrivas säsongsvis.
Eget ansvar

Förvaring av cykel samt cykellås är eget ansvar.
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Stöd till förskrivare i förskrivningsprocessen
Individuell behovsbedömning

Ställningstagande till par/tandemcykel ska föregås av noggrann bedömning av individens förutsättningar såsom omdöme och körförmåga i förhållande till aktiviteten och i vilken omgivning cykeln ska
användas.
Bedömning ska göras (inget, lätt, måttlig, stor, total svårighet)* av
personens förmåga d4153 att bibehålla sittande ställning* på en sadel
med eller utan bålstöd och d435 att flytta föremål med hjälp av benen*
d.v.s. trampa på cykelpedaler.
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 par/tandemcykel ska vara tydliggjord. Det ska framgå om barnet/ungdomen ska använda cykeln för
lek/träning eller förflyttning. Målsättningen ska ange personens förmåga att flytta föremål med hjälp av benen* d.v.s. trampa på cykelpedaler.
Tidpunkt för uppföljning ska beslutas i samband med att målsättning
upprättas.
Val av produkt

Cykel klassas som medicinteknisk produkt men det finns även cyklar
som räknas som konsumentprodukt.
Kontakta hjälpmedelskonsulent.
Sortimentsöversikt och beställningsunderlag
Information

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

Utvärdering av personens förmåga att kunna föra par/tandemcykel
enligt uppsatta mål ska ske (inget, lätt, måttlig, stor, total svårighet)*.
Förskrivaren ska ta ställning till eventuell åtgärd och fortsatt uppföljning.
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