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Hjälpmedel Västerbotten Eldriven rullstol
Manual till utprovningsunderlag

Brukare
Uppgifter om brukaren av betydelse för val av eldriven rullstol

Diagnos, anamnes och prognos av relevans

Nedsatta kroppsfunktioner och förmågor
Huvud/nacke, bål, övre- och nedre extremiteter
Motorik, rörelseinskränkningar, felställningar, tremor, spasticitet, koordination, balans, stabilitet
Är brukaren amputerad? Under eller ovanför knäleden? Använder brukaren protes?

Syn och hörsel
Kognition och psykisk hälsa

Om du är osäker om brukarens syn/hörsel/kognition bör medicinskt underlag begäras in

Omgivningsfaktorer
Uppgifter om omgivningen av betydelse för val av eldriven rullstol

Familj, exempelvis antal medlemmar, hemmaboende barn, ålder på barnen.

Assistans, behöver brukaren hjälp av annan person exempelvis anhörigvårdare, personlig assistans, 
hemtjänst, antalet assistenter som skall framföra hjm, assistansens arbetsgivare

Kommunikationsförmåga - hur kommunicerar brukaren, behövs tolk?

Boendeform

Bostad – fysisk miljö - hemmets utformning som påverkar framkomlighet
exempelvis trånga passager, vändutrymmens storlek, nivåskillnader, ange viktiga mått

Närmiljö – fysisk miljö - underlagets beskaffenhet som påverkar framkomlighet
Exempelvis ramp/lyftplatta, vändutrymmens storlek, ange viktiga mått
grus, asfalt, trottoarkanter, nivåskillnader, branta backar, säsongs- eller helårsanvändning

Förflyttning och överflyttning

Bostad Hur förflyttar sig brukare inomhus med eller utan hjälpmedel?
Överflyttning. Hur sker överflyttning till/från den eldrivna rullstolen; kombination med andra 
hjälpmedel, assistans av annan person.

Närmiljö
Hur förflyttar sig brukaren utomhus? Skall den eldrivna rullstolen kombineras med egen bil eller 
specialfordon. Skall brukaren sitta i den eldrivna rullstolen som förare eller passagerare. Skall den 
eldrivna rullstolen spännas fast separat.

Aktivitet och delaktighet
Hur skall rullstolen användas, i vilka aktiviteter och i vilka sammanhang?

Hemliv Kan vara aktiviteter och roller i hemmet och hemmets närmiljö; kroppsvård, kommunikation,
matlagning, inköp av dagligvaror, städning, tvätt, omvårdnad och social samvaro av/med 
familjemedlemmar. Andra familjemedlemmars nedsatta kroppsfunktioner och förmågor (adekvat för 
anhörig som förare av vårdarstyrd eldriven rullstol)

Samhällsliv kan vara aktiviteter och roller utanför hemmet, exempelvis promenader, resor, förflyttning 
till skolor, arbetsplatsen, platser för samling, platser för rekreation, platser för offentliga resurser t ex 
badhus, kyrkan osv.
Hur lång är den längsta sträckan brukaren tänker sig köra med den eldrivna rullstolen.

Förvaring/laddning/skötsel

Var skall den eldrivna stolen förvaras och laddas? 

Vem ansvarar för laddning och underhåll?

Är bostadsanpassning planerad?

Tänk på att förvaringsplatsen ska vara torr och skyddad, helst uppvärmd till ca +5˚

Försäkring, se Hjälpmedelshandbok, Rutiner, Riktlinjer/rutiner




