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Styrande dokument
Regeldokument | Riktlinje

12 24 09 Drivaggregat för manuella
rullstolar
Hjälpmedel som monteras på en manuell rullstol för att hjälpa användaren eller vårdaren att köra rullstolen, eller för att köra rullstolen
utan manuell kraft.
Egenavgift

Ingen egenavgift
Särskild förskrivning

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

Arbetsterapeut
Kriterier för förskrivning

Drivaggregat för vårdarmanövrering se kriterier för förskrivning 12 23 12
Drivaggregat kan monteras på rullstol för att underlätta förflyttning av
annan person. Drivaggregat kan förskrivas som alternativ till elrullstol
med vårdarstyrning.
Drivaggregat för självständig förflyttning se kriterier för förskrivning 12 23 03 och 12 23 06
Drivaggregat kan förskrivas till manuell rullstol för att underlätta för
patienten att själv manövrera rullstolen. Drivaggregat kan förskrivas
som ett alternativ till eldriven rullstol.
Gränsdragning kommun-landsting avtal 2013: Hembesök krävs.

Stöd till förskrivare i förskrivningsprocessen
Individuell behovsbedömning

Ställningstagande till drivaggregat ska föregås av noggrann bedömning av individens förutsättningar i förhållande till aktiviteten och i
vilken omgivning rullstolen ska användas.
Personens förmåga d450 att gå, att d420 förflytta sig själv* och d4153
att bibehålla sittande ställning* ska bedömas (inget, lätt, måttlig, stor,
total svårighet)*.
I bedömning av drivaggregat för vårdarmanövrering måste hänsyn tas
till e340 personliga vårdgivare och personliga assistenter* och närstående.
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Flyttningen ska bedömas utifrån omgivningsfaktorer (inget, lätt, måttligt, svårt eller totalt hinder)*.
Riskanalys
Montering av drivaggregat kan innebära en tipprisk. Tippskydd ska
alltid användas till rullstolen.
Förskrivaren identifierar och värderar risker innan förskrivning av
drivaggregat. 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

Vårdarmanövrerat drivaggregat
Målsättningen ska ange personens förmåga att förflytta sig med vårdarmanövrerat drivaggregat med personliga vårdgivare och personliga
assistenter* och/eller närstående och att bibehålla sittande ställning.*
Drivaggregatet ska underlätta förflyttning i en angiven miljö.
Drivaggregat för självständig förflyttning
Målsättningen ska ange personens förmåga att förflytta sig med drivaggregat för självständig förflyttning och att bibehålla sittande ställning.* Drivaggregatet ska underlätta förflyttning i en angiven miljö.
Tidpunkt för uppföljning ska beslutas i samband med att målsättning
upprättas.
Val av produkt

Kontakta hjälpmedelskonsulent
Sortimentsöversikt och beställningsunderlag finns på Hjälpmedelsportalen.
Information

Det som är märkt patientinformation kan lämnas till patienten. Övriga dokument handläggs av förskrivaren, fysioterapeut/sjukgymnast och läkare.
Välj de dokument som passar till drivaggregat för vårdarmanövrerad eller
självständig förflyttning.

Checklista – Riskanalys vid förskrivning av hjälpmedel
Låneförbindelse - patientinformation
Lån av elrullstol - patientinformation
Checklista A 1 Individuell behovsbedömning elrullstol
Checklista A2, A3 Fördjupad bedömning av körförmåga och körträning elrullstol
Checklista A 5 Bedömning av gångförmåga vid elrullstolsförskrivning
– fysioterapeut/sjukgymnast
Checklista B 1 Körträning av elrullstol
Checklista B 2 Körjournal elrullstol– lämnas ut till patienten
Checklista C Uppföljning av elrullstol – stöd till förskrivare vid uppföljning
Information till personal i ordinärt boende
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Checklista D Utprovning av eldriven rullstol med vårdarstyrning
Uppföljning och utvärdering av uppsatt mål

Den första uppföljningen och utvärderingen bör ske efter korttids användning.
Personens förmåga att förflytta sig* självständigt eller med hjälp av
personliga vårdgivare och personliga assistenter* och/eller närstående
och att sitta* i rullstol med drivaggregat i angiven miljö enligt uppsatt
mål ska bedömas (inget, 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.

GODKÄNT DATUM
2019-02-07

DOKUMENT-ID
LSLSS-4-889

ANSVARIG
CHRISTINA KARLSSON

UPPRÄTTAD AV
MARIT PERSSON, LISELOTTE LUNDBÄCK

VERSION
18.0

