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Lån av manuell rullstol
Du har fått låna en rullstol enligt riktlinjerna i Region Norrbotten
och Norrbottens kommuner.
Rullstolen ska återlämnas när behovet upphör.
Modell……………………………………………………………..
Individnummer……………………………………………………..
Användningsområde:
endast inomhus

endast utomhus

både inomhus och utomhus

Patientansvar
I patientansvaret för utlånat hjälpmedel som används i hemmiljön ska också ingå att svara
för försäkringsskydd mot t ex stöld och brand samt även annan oförutsedd skadehändelse.
Vid utlandsresa kan reseförsäkring behövas. Om rullstolen förstörs eller förkommer kan
du bli ersättningsskyldig.
Ditt ansvar är att regelbundet pumpa däcken om rullstolen har luftpumpade däck.

Viktigt att komma ihåg – Säkerhetsaspekter




Bruksanvisningen bör läsas av hjälpmedelsanvändaren och/eller anhörig/vårdare.
I bruksanvisningen finns detaljerad information om hur hjälpmedlet ska handhas
och skötas.
OBS!! Kontakta din förskrivare innan du gör någon justering av inställningen på
din rullstol. Det är förenat med säkerhetsrisk att själv göra justeringar på rullstolen.
Tippskydden är en säkerhetsdetalj och ska normalt vara nedfällda.



Lyft aldrig rullstolen i de avtagbara arm- eller benstöden!



Rullstolen är ditt personliga hjälpmedel och får inte lånas ut och/eller överlåtas
till annan person.
All service och reparation ska utföras av Länsservice





Vid färd i bil eller buss
Rekommendationen är att du flyttar över till bilenssäte och använda bilensbälte.
Läs rullstolens bruksanvisning vad som gäller om du måste sitta kvar i rullstolen vid färd
i bil/buss.

Vid resor utomlands
Grundprincipen är att personliga hjälpmedel kan medtas vid tidsbegränsad utlandsvistelse. Kostnaden för akut reparation eller förebyggande underhåll som uppstår under tiden
bekostas inte av vårdgivaren. Patienten ansvarar för kostnaden, antingen själv eller genom
försäkring.
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Förskrivarens genomgång och kontroll av hjälpmedlets
funktioner
Förskrivaren ansvarar för att kontrollera att hjälpmedlet är funktionellt innan det används
på eller av patient. Kontrollen ska göras enligt tillverkarens instruktioner, om sådan finns.
Armstöd, montering/demontering, höjdinställning
Benstöd, montering/demontering, ev. vinkelinställning, upp/nedfällning av fotplattor
Bromsar
Däcktyp:……………………rek. däcktryck:…………..kg
Körhandtag
Tippskyddens funktion
Sittdynans placering
Hopfällning av rullstolen
Körteknik på plant underlag och vid hindertagning; när rullstolsanvändaren kör själv
och när någon annan skjutsar användaren i rullstolen
Låneförbindelse lämnas
Bruksanvisning lämnas

Övrig information
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Din kontaktperson är:
Förskrivare (yrkestitel, namn)……………………………………………………………..
Arbetsplats…………………………………………………………………………………
Telefon……………………………………………………………………………………..
Har du inte längre behov av rullstolen återlämnas den till:
………………………………………………………………………………………………
Telefon……………………………………………………………………………………...
Länsservice:
Boden tel. 0921 – 666 20
Piteå tel. 0911 - 750 81
Kiruna tel. 0980 - 730 50
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Kalix tel. 0923 - 761 86
Gällivare tel. 0970 - 191 47
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