Att låna elrullstol

Elrullstolen gör att du kan röra dig friare – men att köra en elrullstol är också
förenat med ansvar och vissa risker. Du måste kunna köra elrullstolen utan att
utsätta dig själv eller andra för onödiga risker innan du ger dig ut i trafiken.
Genom att underhålla din elrullstol på ett riktigt sätt minskar du också risken för
driftstopp. För din egen och för andras skull – läs Att låna elrullstol!

Ditt Ansvar






Du får låna elrullstolen som ett personligt hjälpmedel.
Det är Hjälpmedel Västernorrland som äger elrullstolen.
Du ska lämna tillbaka elrullstolen till Hjälpmedel Västernorrland när behovet
upphör.
Du är skyldig att se till att utrustningen på elrullstolen fungerar.
Du är som vägtrafikant skyldig att känna till trafikreglerna och rätta dig efter
dem.

Elrullstolen är individuellt utprovad efter dina behov och får därmed inte
lånas ut eller överlåtas till någon annan.
Ditt lån av elrullstolen är registrerat hos vårdgivaren.
Förskrivare är den person inom hälso- och sjukvården som ansvarar för
bedömning, utprovning och uppföljning. Förskrivaren har rätt att göra en
förnyad bedömning av dina hjälpmedelsbehov, till exempel om din
sjukdomsbild eller dina bostadsförhållanden förändras eller om du inte
använder ditt hjälpmedel som det var avsett.
En förnyad bedömning kan leda till att förskrivaren tar tillbaka eller byter
ut hjälpmedel.

Vid fel och frågor angående den lånade elrullstolen
kontakta Hjälpmedel Västernorrland via telefon: 060-14 96 30

Försäkring



Hjälpmedelscentralen ersätter inte personskada, skada på djur eller skada på
annan egendom.
Kontrollera att din hem-, liv-eller olycksfallsförsäkring täcker och skyddar om
något skulle inträffa vid framförandet av elrullstolen. Vid behov komplettera
din försäkring.

CE-märkning
CE-märkning av stolen innebär att tillverkaren försäkrar att elrullstolen uppfyller
kraven på säkerhet enligt EGs medicintekniska direktiv. Tillverkaren tar ansvaret
förutsatt att elrullstolen används, utrustas och underhålls enligt dennes
anvisningar.
Du får inte göra tekniska ändringar själv på elrullstolen eftersom tillverkaren
och/eller hjälpmedelsverksamheten då inte längre ansvarar för att elrullstolen är
säker.

Förvaring av elrullstol utomhus
Låt elrullstolen stå skyddad när den inte används. Även om den är tillverkad för
utomhusanvändning tål den inte att stå ute i ur och skur utan skydd.
Tänk också på att en elrullstol kan vara en ”rolig leksak” för andra. Se till att den
inte kan stjälas eller lånas av obehöriga.

Elrullstolen ska förvaras i låsbart, skyddat
utrymme som ej är våtutrymme, till exempel
gemensamma förråd. Temperaturen får inte
understiga +5°.

Att framföra elrullstol
Det finns en viss olycksrisk när man kör elrullstol oavsett om man tränar att köra
eller om man är en van elrullstolsanvändare. Detta gäller främst när man kör
fortare än gånghastighet (5-6 km per timme) och betraktas som cyklist.
Det är viktigt att du lär dig hur elrullstolen fungerar i olika situationer. Tänk på att
elrullstolen är ett litet fordon som inte alltid syns från en bil.
OBS! Lär dig hur långt en batteriladdning räcker. Körsträckan kan variera
beroende på backar, start och stopp, kyla, ojämn mark eller liknande. Även
lufttrycket i däcken påverkar körsträckan.
Kör i början bara där du kan få hjälp om laddningen inte räcker.

Trafikregler
Du är som vägtrafikant skyldig att känna till trafikreglerna och rätta dig efter
dem.
Det innebär bland annat att:
 Du ska uppträda så att du inte i onödan stör eller hindrar trafiken.
 Du ska följa alla trafikanvisningar (vägmärken, trafikmärken,
trafiksignaler, gällande regler mm)
 Du får inte köra elrullstol om du är påverkad av till exempel alkohol,
droger eller medicin.

Att köra med elrullstol i trafiken
Gångtrafikant: Du räknas som gångtrafikant när du har lägre hastighet än 5-6 km
i timmen. Du ska då följa samma regler som en gångtrafikant. Det bästa och
säkraste sättet att ta sig fram är att köra på trottoaren och använda
övergångsställen.
Cyklist: Du räknas som cyklist om du kör fortare än 5 – 6 km i timmen. Du ska då
följa samma regler som en cyklist. Du ska använda cykelbanan och om cykelbana
saknas ska du köra på vägbanan så långt till höger som möjligt. Om det finns
cykelbanor på båda sidor om vägen ska du köra på den högra sidan räknat i din
färdriktning.

Övrigt:





Du får inte köra på motorväg eller motortrafikled.
Du får inte köra i bredd med annan rullstol eller cykel.
Du ska i god tid ge tecken med körriktningsvisaren när du kör ut från
kanten, svänger eller ska vända.

Skötsel och underhåll
Däck
Elrullstolens däck ska vara ordentligt pumpade. Följ rekommenderat lufttryck
enligt bruksanvisningen. Kontrollera att det finns däckmönster kvar. Om inte
kontakta Hjälpmedel Västernorrland telefon 060-14 96 30.

Batterier
För att elrullstolen ska fungera bra måste batterierna laddas regelbundet. Låt
alltid elrullstolen stå på laddning när den inte används.






Du ska ladda och förvara elrullstolen i överenskommet utrymme.
Du ska ha huvudströmbrytaren avslagen vid laddning.
Du ska vid laddning först ansluta batteriladdarens kontakt i elrullstolen
och därefter batteriladdarens kontakt till vägguttaget.
Du ska vid avslut av laddning först ta ur väggkontakten och därefter
anslutningen till elrullstolen.
Du ska ladda elrullstolens batterier med den batteriladdare som
medföljer vid leverans.

Bromsar
Alla elrullstolar har bromsar med ”död mans grepp”. Det innebär att elrullstolen
stannar automatiskt så fort manöverspaken eller ”gaspådraget” släpps.
Kontrollera bromsarna varje dag genom att köra en kort sträcka och släppa
gasen. Var försiktig då det kan vara förenat med en viss fara.

Belysning
Kontrollera belysningen fram och bak innan du ger dig ut med elrullstolen.

Last
Elrullstolar kan vara byggda olika för att klara att köra dig och en mindre last. Se
leverantörens bruksanvisning vad som gäller för den elrullstol du använder.

Transport
Generellt gäller att det alltid är säkrare att sitta i ett säte i t.ex. bussen än att sitta
i elrullstolen. Flytta därför om möjligt över i ett säte. Sitter du kvar i elrullstolen,
slå av elrullstolens strömförsörjning under transporten och ha
parkeringsbromsen aktiverad. Använd alltid säkerhetsbälte.
Transport i fordon: Vid transport av elrullstol i fordon är det av säkerhetsskäl
viktigt att elrullstolen är ordentligt förankrad. Elrullstolen har öglor eller är
märkta på de ställen där förankringen ska ske. Elrullstolen ska placeras framåt
eller bakåt i färdriktningen.
Allmänna kommunikationer: Vid resa med allmänna kommunikationer (flyg, tåg,
buss, färdtjänst, riksfärdtjänst, taxi mm) kontakta aktuellt bolag för att få
information om vad som gäller kring att ta med elrullstol och övriga hjälpmedel
du är i behov av. Det är bra att du är förberedd med mått och vikt på
hjälpmedlen.
Transport av elrullstol: Om elrullstolen inte kan transporteras inne i ett fordon
måste den ställas på en släpvagn. Släpvagnen bör ha ett kapell för att skydda
elrullstolen mot regn och smuts. Vid alla transporter ska batterier och elrullstol
vara väl fästa.

Noteringar:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

