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12 23 12 Eldrivna vårdarmanövrerade
rullstolar
Egenavgift

Ingen egenavgift
Särskild förskrivning

Ja, vid ny förskrivning.
Nej, vid byte. Vid byte av elrullstol ska kontakt tas med hjälpmedelskonsulent.
Förskrivningsrätt

Arbetsterapeut
Kriterier för förskrivning

Eldriven vårdarmanövrerad rullstol kan förskrivas vid stor* eller total* nedsatt d450 förmåga att gå* och behov finns av d465 att förflytta
sig med hjälp av utrustning* för d460 att röra sig omkring på olika
platser* när andra förflyttningssätt enligt nedanstående kriterier inte är
tillräckliga för förflyttning i den dagliga livsföringen.
Kriterier:










Behovet att förflytta sig med eldriven vårdarmanövrerad rullstol tillsammans med närstående/personal ska vara för att upprätthålla dagliga aktiviteter.
När manuellt tvåhjulsdriven eller vårdarmanövrerad rullstol
inte kan användas utomhus
När enklare förflyttningshjälpmedel inte fungerar och när patienten inte självständigt kan framföra elrullstol på ett säkert
sätt.
Behovet att förflytta sig med elrullstol ska vara frekvent (flera
gånger i veckan) och regelbundet
Eldriven vårdarmanövrerad rullstol kan inte förskrivas för vardagliga aktiviteter som sker någon eller några gånger/vecka.
Undantag är om sammanboende inte kan lämna patienten ensam för att uträtta vardagliga aktiviteter.
När inte närstående/personal kan skjutsa patienten i en manuell
rullstol på grund av patientens vikt eller funktionshinder hos
närstående/personal.

Gränsdragning kommun-landsting avtal 2013: Hembesök krävs.
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Stöd till förskrivare i förskrivningsprocessen
Individuell behovsbedömning

Ställningstagande till vårdarmanövrerad elrullstol ska föregås av noggrann bedömning av individens förutsättningar i förhållande till aktiviteten och i vilken omgivning rullstolen ska användas.
Personens förmåga att gå*, att d420 förflytta sig själv* och d4153 att
bibehålla sittande ställning* ska bedömas (inget, lätt, måttlig, stor,
total svårighet)*.
I bedömning av eldriven vårdarmanövrerad rullstol måste hänsyn tas
till e340 personliga vårdgivare och personliga assistenter* och närstående.
Flyttningen ska bedömas utifrån omgivningsfaktorer (inget, lätt, måttligt, svårt eller totalt hinder)*.
Riskanalys
Innan förskrivning av elrullstol är det alltid viktigt att göra en individuell riskanalys eftersom det kan finnas många olika risker vid framförande av elrullstol.
Förskrivaren identifierar och värderar risker innan förskrivning av
elrullstol. 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.
I förskrivarens ansvar ingår att se till att anhörig/personal har kompetens och kunskap att hantera den vårdarstyrda elrullstolen.
Individuell målsättning

Målsättningen ska ange personens förmåga att förflytta sig med hjälp
av utrustning* med hjälp av personliga vårdgivare och personliga assistenter* och/eller närstående och att bibehålla sittande ställning.*
Den vårdarstyrda elrullstolen ska underlätta förflyttning i en angiven
miljö.
Tidpunkt för uppföljning ska beslutas i samband med att målsättning
upprättas.
Val av produkt

Kontakta hjälpmedelskonsulent
Vid val av modell bör hänsyn tas till personliga vårdgivare och personliga assistenter*, närstående och omgivningsfaktorer*.
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I förskrivarens ansvar ingår att se till att produkten är lämplig och att
brukaren och framförallt anhörig/personal har tillräcklig kunskap att
hantera den vårdarstyrda elrullstolen. Förskrivaren ska informera brukaren om lånevillkoren.
Sortimentsöversikt och beställningsunderlag
Information

Det som är märkt patientinformation kan lämnas till patienten.
Övriga dokument handläggs av förskrivaren, fysioterapeut/sjukgymnast och
läkare.
Låneförbindelse - patientinformation
Lån av elrullstol - patientinformation
Checklista A1 Individuell behovsbedömning elrullstol
Checklista B2 Körjournal elrullstol – lämnas ut till patienten
Checklista B3 Överenskommelse för dubbelkommando – lämnas ut till patienten
Checklista C Uppföljning av elrullstol – stöd till förskrivare vid uppföljning

Checklista D Utprovning av eldriven rullstol med vårdarstyrning
Information till personal i ordinärt boende
Uppföljning och utvärdering av uppsatt mål

Den första uppföljningen och utvärderingen ska utföras inom tre månader.
Personens förmåga att förflytta sig med hjälp av utrustning,* vårdarmanövrerad elrullstol, med personliga vårdgivare och personliga assistenter* och/eller närstående och att sitta* i elrullstol i angiven miljö
enligt uppsatt mål ska bedömas (ingen, lätt, måttlig, stor, total svårighet)*.
Förskrivaren ska ta ställning till eventuell åtgärd och tidpunkt för
nästa uppföljning. Regelbunden uppföljning med förnyad bedömning
ska ske minst en gång per år av förskrivaren.
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