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Checklista A4 Läkarutlåtande elrullstol
Arbetsterapeutens samråd med läkare
Nedanstående riktlinjer gäller vid förskrivning av elrullstol.
Förskrivningsrätt: Arbetsterapeut i samråd med läkare
Kriterier för förskrivning: Eldriven 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 av förflyttning ska inte kunna tillgodoses av andra förflyttningshjälpmedel
såsom manuell rullstol, rollator, käppar o dyl.
behovet att förflytta sig med elrullstol ska vara frekvent (flera gånger i veckan) och regelbundet
patienten ska själv kunna framföra rullstolen utan fara för sig själv eller annan
elrullstol för inomhusanvändning kan förskrivas när andra förflyttningshjälpmedel inte
tillgodoser behovet
vid förskrivning av elrullstol för utomhusanvändning ska andra förflyttningsmöjligheter i
den dagliga livsföringen, t.ex. cykel, buss, bil eller färdtjänst tas i beaktande

Läkarens uppgift i samrådet:
Samrådet mellan arbetsterapeut och läkare kan ske muntligt eller skriftligt.
Som läkare ska du ta ställning till om patientens medicinska, kognitiva och psykologiska status
kan vara något hinder för att framföra elrullstol på ett säkert sätt.
Viktigt är att beakta säkerhetsaspekter och ta ställning till eventuella kontraindikationer.
Patienten ska kunna framföra elrullstolen självständigt bland andra människor och i trafik utan
fara för sig själv eller andra.
Faktorer som kan vara kontraindicerande för förskrivning av elrullstol:

• Bör patienten röra på sig i stället för att sitta i elrullstol?
• Har patienten något av följande som kan påverka förmågan att framföra elrullstol?
- Kognitiv funktionsnedsättning, till exempel nedsatt spatial förmåga, neglect, koncentrationssvårigheter, nedsatt omdömesförmåga eller simultankapacitet
- Synnedsättning, t.ex. synfältsbortfall/Hörselnedsättning
- Epilepsi
- Psykisk sjukdom
- Progredierande sjukdom
- Begåvningsnedsättning/utvecklingsstörning
- Läkemedel eller annan behandling/Missbruksproblematik
Om du som läkare anser att förskrivning inte kan ske enligt gällande riktlinjer t.ex. att elrullstol
inte kan framföras på ett säkert sätt ska det framgå i samrådet med arbetsterapeut.
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