Fallbeskrivningar eldrivna elrullstolar
72-årig ensamstående kvinna
Opererat höfterna bilateralt
Problem: Gång- och balanssvårigheter. Stapplande gång, måste hålla i sig i något när hon
går. Går med rollator inne och ute. Går mer än 150 m med vila. Måste vila mellan 5 min och 1
timma efter att hon varit ute på ett ärende.
Ryggont – kan inte sitta för länge.
Mål: Handla mat, medicin och kläder. Kunna komma ut på promenader. Bli mer självständig.
Bedömning: För lång gångsträcka, patienten uppfyller inte kriterier. Har tillgång till flexlinje
nära patientens bostad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------67-årig gift kvinna
Artros hö knä.
Problem: Gångsvårigheter. Går ca 10-12 m utan rollator, 300 m med rollator. Ibland
vilopauser.
Mål: Åka och handla, bryta isoleringen, gå på stan. Följa med maken ut i naturen med hund
nästan dagligen.
Bedömning: För lång gångsträcka, pt uppfyller inte kriterier.

89-årig ensamstående kvinna med Hemtjänst dagligen
Rygg och nervskada
Problem: Gång- och balanssvårigheter. Har svårt att få med sig benen när hon går. Känner
inte var hon sätter fötterna. Klarar att gå 60-100 m.
Mål: Att kunna komma ut i naturen. Stort psykiskt behov.
Bedömning: Användningsområdet beskrivs som fritidshjälpmedel, vilket inte bekostas av
Regionen.

89-årig ensamstående kvinna med Hemtjänst dagligen
Rygg och nervskada
Problem: Gång- och balanssvårigheter. Har svårt att få med sig benen när hon går. Känner
inte var hon sätter fötterna. Klarar att gå 60-100 m.
Mål: Att kunna uträtta ärenden och handla mat. Att kunna komma ut på promenader. Stort
psykiskt behov.
Bedömning: Patienten är berättigad till elrullstol.

79-årig gift man utan hemtjänst
Artros i höften. Inte aktuellt med operation.
KOL
Problem: Går max 50 m med kryckor. Har inte provat andra förflyttningshjälpmedel.
Mål: Att komma ut.
Bedömning: Har inte provat andra förflyttningshjälpmedel. Målen inte nödvändiga för den
dagliga livsföringen.
___________________________________________________________________________

65-årig gift kvinna med progredierande neurologisk sjukdom som går i skov. Förtvinade
muskler och nedsatt funktion ffa i fötter och händer. Har nervsmärta. Värk i rygg.
Problem: Nedsatt balans i stående och gående. Vinter och kyla gör aktivitetsförmågan sämre,
ffa i händer. Går med stöd av kryckor eller rollator, klarar ca 100 m med möda.
Mål: Komma ut mera och rasta hunden tillsammans med dottern som bor nära.
Att kunna köra elrullstol vid sommarstugan.
Bedömning: Uppfyller kriterier men användningsområdet beskrivs som fritidshjälpmedel,
vilket inte bekostas av Region Västmanland.

81-årig gift man utan hemtjänst
Kronisk ryggvärk
Artros i höft och knä
Problem: Går utan hjälpmedel inne samt käpp och rollator ute. Måste vila efter ca 50-75
meter. Kör även bil.
Mål: Vill slippa använda bilen 2 tillfällen i veckan.
Bedömning: Uppfyller inte kriterierna. Elrullstol ska inte ersätta bil eller färdtjänst.

30-årig gift kvinna med hemmavarande barn
MS. Nedsatt muskelfunktion.
Problem: Går utan hjälpmedel inne. Har rollator för utebruk. Klarar att gå ca 300 m.
Muskelfunktion och andning blir kraftigt påverkat och den energi som finns är då förbrukad
och patienten måste vila större delen av dagen.
Mål: Att bli självständig i vardagsaktiviteter som att handla och hämta barn på förskola.
Bedömning: Patient klarar att förflytta sig en längre sträcka, men har då förbrukat större
delen av sin energi och orkar inte utföra något mer under resterande del av dagen. Patienten är
berättigad elrullstol.

73-årig ensamboende kvinna
Svag i vänster sida efter stroke
Problem: Klarar att gå inomhus i bostaden med stöd av rollator och möbler. Har mycket svårt
att klara förflyttningar utomhus på ojämnt underlag, och ffa längre förflyttningar. Bor lantligt
i eget hus med en nivåskillnad (5 trappsteg) till entré som pt klarar med ansträngning att
förflytta sig i. Eget kallgarage finns i nära anslutning till huset.
Mål: Att självständigt kunna klara förflyttningar utomhus i närområdet, åka till postlåda,
hälsa på familj och vänner.
Bedömning: Uppfyller inte krav på förvaringsplats.

60-årig ensamboende man
Reumatisk sjukdom med felställningar i händer och fötter.
Problem: Förflyttar sig inomhus med RA-rollator. Blir skjutsad utomhus i transportrullstol,
vilket blir väldigt sällan. Godkänd förvaring finns i gemensamt cykelförråd.
Mål: Att självständigt kunna komma ut och handla och uträtta ärenden, ökad social samvaro.
Bedömning: Uppfyller handbokskriterier. Har godkänd förvaring. Dock framkommer att
patienten inte får bostadsanpassning för dörröppnare till källardörr och gemensamt
cykelförråd. Patienten klarar inte att hantera dörrarna utan dörrautomatik. Därmed är
förskrivning av elrullstol inte möjlig.
___________________________________________________________________________
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