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För patient att tänka på inför bedömning 
av elrullstol med manuell styrning  
 
 
Vem är berättigad till elrullstol? 
Du kan få låna en elrullstol om du uppfyller nedanstående kriterier: 

• Har bestående eller långvarig funktionsnedsättning.  

• Har ett kontinuerligt behov 2-3 gånger alternativt minst 1 timme per vecka året 
runt för att självständigt klara dina förflyttningar.  

• Har kraftigt nedsatt gångförmåga som ej kan kompenseras genom manuell rullstol. 

• Klarar att utföra en säker överflyttning. Förflyttning till och från trehjulig elrullstol 
kräver träning och god balans i bål, bäcken och/eller ben.  

• Har insikt, simultankapacitet samt förmåga att kunna planera och förutse 
situationer som kan uppstå bland människor och i trafik. 

Elrullstol ska ersätta gångförmågan, inte bil, färdtjänst eller allmänna kommunikationer. 
Gånghastighet är ungefär fyra till sex kilometer i timmen. Andra förflyttningssätt ska 
prövas i första hand.  
 
 
Ditt ansvar 
Elrullstol får inte framföras av dig om du på grund av sjukdom, uttröttning, påverkan av 
alkohol, andra stimulerande/bedövande ämnen eller andra skäl inte kan framföra 
rullstolen på ett betryggande sätt. 

Elrullstolen ska förvaras i ett låst och skyddat utrymme, till exempel eget förråd eller i 
lägenheten. Utrymmet ska hålla minst +5°. Altan eller balkong är inte godkänt som 
förvarings- och laddningsutrymme.  

Du kan bli skyldig att ersätta kostnaden för hjälpmedlet om vi bedömer att du inte har 
tagit hand om eller använt hjälpmedlet på det sätt som du har fått information och 
instruktion om. Om du lånar en elrullstol så rekommenderas du att ha en försäkring som 
täcker eventuella kostnader. 

Om du missköter din elrullstol eller då du inte längre uppfyller kriterierna kan den återtas 
av förskrivaren.  

CFH ersätter inte skador som kan uppstå i boendemiljö orsakade av användning av 
hjälpmedel. 
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Kostnad för lån av hjälpmedel 
När du lånar en elrullstol får du betala en abonnemangsavgift, för närvarande 65 
kronor/månad. Är det första gången du får en elrullstol med manuell styrning förskriven 
får du också betala en startavgift på 500 kronor.  
 
Om elrullstolen behöver servas, repareras eller anpassas av tekniker på CFH får du 
betala en serviceavgift på 100 kronor.  
 
Barn och ungdomar under 20 år betalar inte dessa avgifter.  
 
Läs om avgifter i Avgiftshandboken på Regionens webbplats,  
https://vardgivare.regionorebrolan.se/patientavgifter 
Under avsnitt 6 hittar du avsnittet om Hjälpmedelsavgifter.  
Du kan också skanna QR-koden här bredvid för att komma direkt till avgiftshandboken. 
 
 
Att fundera över 
 

• Din sociala situation (civilstånd, arbete, personlig assistans, hemvård med mera) 

• Vilka sjukdomar/funktionshinder har du som innebär begränsningar i din vardag? 

• Hur är ditt hälsotillstånd? (syn, hörsel, epilepsi/kramper, alkoholvanor, vikt med 
mera) 

• Hur tar du dig fram inomhus respektive utomhus idag? Använder du några 
hjälpmedel i dag? 

• I vilka situationer har du tänkt använda elrullstol? Hur ofta kommer du använda en 
elrullstol? 

• Tänk över hur miljön där du tänkt köra ser ut, gällande exempelvis möblering, 
trösklar, trappor, gräs, grus, asfalt, trottoarkanter, ramper och hiss. Behöver det 
anpassas något? 

• Är du beviljad färdtjänst? Kör du egen bil? 

• Vilka hjälpmedel eller andra lösningar har du provat tidigare?  

• Har du hjälpmedel idag som du inte behöver om du får låna en elrullstol? 

• Vem ska ansvara för rengöringen av ditt hjälpmedel? 
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