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Förskrivning av drivaggregat, för den som blir körd 

Blanketten skickas till: 
Centrum för hjälpmedel 
Box 1515 
701 15 ÖREBRO 

Telefon:   019 - 602 42 00 
Fax:         019 - 33 31 27 
Hemsida: www.regionorebrolan.se/cfh 

Personnr 

Namn 

Telefonnummer 

Leveransadress 

Förskrivare Arbetsplats Befattning 

Adress Telefonnummer Kod/Förskrivare 

Postadress E-postadress Datum 

Förskrivningen gäller: 
 montering i kombination med utprovning av ny rullstol. 

       Artikelnummer stol:                       dyna: 
      Om ej standardutförande bifoga orderguide. 

 montering på befintlig rullstol med individnummer: (Lämpligt om rullstolen är specialanpassad) 

Mått på den som sitter i rullstolen 
Längd:  cm Sittbredd:  cm 
Vikt:  kg Sittdjup:  cm 

Beskriv de aktiviteter och miljöer där rullstol med drivaggregat ska användas. 

Hur ofta kommer drivaggregatet att användas? 
 Enstaka gånger per vecka  Flera gånger per vecka 
 Varje dag  Flera gånger per dag 

Behöver drivaggregatet kunna monteras av, så att rullstolen kan fällas ihop, till exempel vid 
transport i personbil? (Drivaggregatet väger cirka 17-20 kg)

 Ja      Nej     

Placering av manöverdosa/joystick      Höger hand      Vänster hand     

http://www.regionorebrolan.se/cfh


    2020-12-01 

Finns låst och skyddat förvaringsutrymme med möjlighet till laddning (minst +5°)  Ja      Nej     

  Undertecknad ansvarar för att patient och/eller närstående är informerad om abonnemangsavgift och 
eventuell startavgift.  

  Undertecknad ansvarar för att patient och/eller närstående är informerad om vad som gäller för ovanstående 
hjälpmedel enligt gällande regelverk och riktlinjer för förskrivning. 

_____________________________________ 
Förskrivarens underskrift
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