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Checklista B1 Körträning med elrullstol
Datum:
Namn:
Personnummer:
Elrullstol modell:
Förskrivarens ansvar är att kontrollera att hjälpmedlet är funktionellt innan det
används på eller av patient, kontrollen ska göras enligt tillverkarens instruktioner,
om sådana finns.
Överflyttning till och från elrullstol

Fungerar

Behöver tränas
Genomgång av elrullstolens funktioner

Nyckel/ låsfunktion
Startknapp
Styrning
Frikoppling
Laddning
Hastighetsreglering
Känna till begränsningar t ex körsträcka, köregenskaper

Gas/ broms
Blinkers

Trafikregler

Överlämning och genomgång av ”Lån av elrullstol”
Moment i körträning

Moment

Inte
aktuellt

Körning inomhus:
Kunna starta och stanna elrullstolen
Köra framåt, bakåt och svänga inomhus
Köra över trösklar och genom dörröppningar
Precisionskörning inomhus i aktuella miljöer t ex
hemma, arbete/skola, affär
Köra in/ ut genom entrén; ytterdörr/ lägenhetsdörr/
förrådsdörr
Köra in/ ut ur hiss; på/ av lyftplatta/ ramp
Köra bland människor i affärer, post, bank etc på ett
säkert sätt
Parkering på förvaringsplats
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Moment

Inte
aktuellt

Körning utomhus:
Köra och stanna på olika underlag t ex gräs, grus,
asfalt, plant och i lutningar
Köra i olika hastigheter t ex krypköra och maxfart
Köra säkert i närområdet och andra aktuella utomhusmiljöer
Köra på trottoar/ cykelbana
Köra över trottoarkanter och andra nivåskillnader
Korsa väg med och utan övergångsställe
Köra över trafikerad väg med och utan trafikljus och
övergångsställe på ett säkert sätt
Köra skolväg, väg till arbete
Köra på landsväg , känner till rullstolens placering
där
Köra i trafiken på ett säkert sätt
Kunna hantera oförutsedda händelser t ex vägarbeten,
hinder på gångbana på ett säkert sätt
Kunna be om/ tillkalla hjälp
Känna till hur motorn frikopplas och kunna instruera
annan person om detta

Överlämning av bruksanvisning
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