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12 22 18 Manuella vårdarmanövrerade
rullstolar
Manuella rullstolar avsedda att skjutas fram och styras av en assistent, som skjuter fram den med båda händerna på rullstolens handtag.
Egenavgift

Ingen egenavgift
Förskrivningsrätt

Arbetsterapeut
Sulkyvagn: Arbetsterapeut och Sjukgymnast/Fysioterapeut
Särskild förskrivning

Ja, för terränggående sulkyvagn.
Kriterier för förskrivning

Manuell vårdarmanövrerad rullstol

Manuell vårdarmanövrerad rullstol kan förskrivas vid nedsatt d450
förmåga att gå*, nedsatt förmåga d460 att röra sig omkring på olika
platser* och nedsatt förmåga d465 att förflytta sig med hjälp av utrustning*.
Manuellt vårdarmanövrerad rullstol kan förskrivas vid frekvent och
regelbundet behov. Förskrivning kan även ske vid tillfälligt behov i
den dagliga livsföringen/vardagliga aktiviteter, men ska då återlämnas
efter användningen.
En enklare modell av manuellt tvåhjulsdriven rullstol kan vara ett alternativ till manuellt vårdarmanövrerad rullstol. Har personen sedan
tidigare en manuellt tvåhjulsdriven rullstol förskriven ska den användas i första hand.
Vid val av modell bör även hänsyn tas till e340 personliga vårdgivare
och personliga assistenter*, närstående och omgivningsfaktorer*.
Gränsdragning kommun-landsting avtal 2013: Hembesök rekommenderas
Sulkyvagn
Förskrivning av sulkyvagn ska underlätta förflyttning i vardagsaktiviteter i hemmet och närmiljön. Sulkyvagn kan förskrivas till barn när
standardbarnvagn inte täcker barnets behov av sittställning/ komfort
eller när barnet normalt sett uppnått en ålder då barnet normalt sett
inte använder sulkyvagn.
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Förskrivning av mer terränggående sulkyvagn kan ske då barnet vistas
i en miljö där sulkyvagn med traditionella hjul eller annat förflyttningshjälpmedel inte fungerar.
Dubbelutrustning medges inte.
Tvillingvagn kan förskrivas till barn med höftledsgips/ortos. Tvillingvagn kan även förskrivas till barn över 3 år som har ett syskon i spädbarnsålder och på grund av sin funktionsnedsättning inte kan använda
syskonsits/ståbräda. Kontakt ska tas med hjälpmedelskonsulent.
Cykeldrag kan inte förskrivas.
Eget ansvar

Regncape är eget ansvar.

Stöd till förskrivare i förskrivningsprocessen
Individuell behovsbedömning

Riskanalys
Förskrivaren identifierar och värderar risker innan förskrivning av
manuell manuell vårdarmanövrerad rullstol. 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
Val av produkt

Hjälpmedelskonsulent kan anlitas för råd om lämplig modell och tillbehör samt hjälp vid utprovning.
Sortimentsöversikt och beställningsunderlag
Information

Tips och råd vid förskrivning av manuell rullstol
Checklista – Riskanalys vid förskrivning av hjälpmedel
Lånevillkor
Lån av manuell rullstol - patientinformation
Uppföljning och utvärdering av uppsatta mål
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