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Rutin för hantering av drivaggregat till rullstolar
Bakgrund
Drivaggregat till rullstol används när det är svårt att dra en rullstol manuellt. Anledning kan vara att brukaren är tung, att utemiljön är svår/backig eller att närstående har
hindrande medicinska faktorer att genomföra förflyttningen med en vanlig transportrullstol. Det kan även vara ett hjälpmedel för arbetsmiljön på grund av de två första
faktorerna.
Drivaggregat monteras fast på en rullstol och kan inte flyttas mellan olika stolar.
Ibland är rullstolen personligt anpassad om särskilda behov finns. Ibland används en
traditionell transportrullstol utan särskilda inställningsmöjligheter, men som kan
passa flera brukare utan särskilda behov.
Kriterier för förskrivning
Kriterier enligt Hjälpmedelscentralen är att brukare med funktionsnedsättning inte
kan klara sina förflyttningar utomhus självständigt.
Brukaren ska ha behov av att komma ut i sin närmiljö minst 1-2 gånger/vecka året
runt.
Arbetsterapeut förskriver drivaggregatet till brukare som har närstående (måste vara
sammanboende) som ska använda det. Det krävs alltid ett läkarintyg för den närstående som bekräftar en bestående funktionsnedsättning som hindrar användandet av
en manuell rullstol.
Kostnadsansvaret ligger på Landstinget och brukaren betalar en egenavgift på 600
kronor per år (2014 års avgift).
Även när drivaggregat behövs av arbetsmiljöskäl till personalgrupper ska arbetsterapeut beställa det. Inget läkarintyg krävs.
Kostnadsansvaret hamnar hos kommunen.
Bor brukaren på särskilt boende betalar boendet kostnaden via sin driftsbudget.
Bor brukaren i ordinärt boende hamnar kostnaden i budget för tekniska hjälpmedel,
då hemtjänst och personlig assistans inte har någon driftsbudget.
Vid förskrivning till brukare
Förskrivaren (arbetsterapeuten) ansvarar för att
•
•

•
Godkänd (underskrift):

prova drivaggregatet i närmiljön
instruera brukare och närstående om användning, skötsel och laddning av drivaggregat
körträning sker vid behov
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Vid beställning till personalgrupp
Enhetschef kontaktar arbetsterapeut när behov uppstår av drivaggregat på grund av
arbetsmiljöskäl.
Arbetsterapeut beställer drivaggregat i samförstånd med enhetschef.
Arbetsterapeut kan bistå med hjälp att instruera några ur personalgrupp kring användning, skötsel och laddning av drivaggregat.
Enhetschef ansvarar för att
•
•
•

personalgrupp har kunskaper kring användning, skötsel och laddning av drivaggregat
personalgrupp får den körträning de behöver
drivaggregat återlämnas till Hjälpmedelscentral när behov inte längre finns.

Om närstående till brukare vill använda boendets rullstol med drivaggregat är det
enhetschefens ansvar att de har den kunskap som krävs för att hantera ett drivaggregat.
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