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Läkarutlåtande vid förskrivning av eldriven rullstol
Fylls i av läkare och lämnas åter till arbetsterapeut 

Utlåtandet används som ett stöd i arbetsterapeutens bedömning gällande förskrivning av eldriven rullstol. 

Patientens namn:  Personnummer:

Diagnos/diagnoser som ligger till grund för eldriven rullstol 

Sammanfattande anamnes och prognos 

Är hörseln tillräcklig för att använda eldriven rullstol? 
  Ja               Nej 

Om nej, beskriv på vilket sätt 

Är synen (synskärpa, synfält) tillräcklig för att använda eldriven rullstol? 
  Ja               Nej 

Om nej, beskriv på vilket sätt. OBS vid utomhusanvändning förekommer körning i trafikerad miljö. 

Är de kognitiva funktionerna tillräckliga för att använda eldriven rullstol? 
  Ja               Nej 

Om nej, beskriv på vilket sätt 
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Tar patienten mediciner som kan påverka omdöme och reaktionsförmåga 
  Ja               Nej 

Om ja, på vilket sätt påverkas förmågan att använda eldriven rullstol  
 

 

 
Finns det negativa konsekvenser med eldriven rullstol? (t.ex. minskad fysisk aktivitet, viktökning) 

  Ja               Nej 
Om ja, beskriv på vilket sätt 
 

 

 
Finns ett pågående alkohol- och/eller drogmissbruk? 

  Ja               Nej 
 
 
Drabbas patienten av okontrollerbara epileptiska anfall? 

  Ja               Nej 
 
 
Enligt min bedömning har patienten förutsättningar för att framföra en eldriven rullstol 
på ett säkert sätt 

  Ja               Nej 
Om nej, beskriv varför     
 
 
 
 

 
 

Datum:  

Läkarens underskrift:  

Namnförtydligande:  

Befattning:  

Tjänsteställe:  Telefon:  
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