RESA MED ELDRIVEN RULLSTOL
Rullstolen får tas med vid resor inom och utanför landet. Du ansvarar själv för alla
transportkostnader. Det är viktigt att du tar reda på villkoren i din hemförsäkring och
reseförsäkring. Om du inför en resa har behov av service eller underhåll av din rullstol tar du
kontakt med vår serviceenhet i god tid innan din planerade resa. Du ska alltid kontakta din
hjälpmedelsmottagning om rullstolen behöver akut reparation under resan.
Resa med tåg eller buss
Kontakta aktuellt transportbolag för information om resa med eldriven rullstol är möjlig.
Resa med flyg
Inför resa med rullstol på flyg är det viktigt att ta reda på vad som gäller hos det aktuella
flygbolaget. Kontakta alltid serviceenheten för intyg på rullstolens batterityp.
Skada eller stöld under transport i samband med resa
Om rullstolen blir skadad eller stulen under transport ska du göra en anmälan direkt på plats
till det resebolag du har anlitat. Du ska också göra en anmälan till ditt försäkringsbolag.

Felanmälan
Ring Hjälpmedels serviceenhet
Telefon 0770-11 11 00
Måndag – fredag
8.00 -16.00

Region Skånes hjälpmedelsmottagningar:
Helsingborg
Kristianstad
Lund
Malmö
Telefon 0770-11 11 00

skane.se/hjalpmedel

Låna eldriven rullstol
Skötselanvisningar och information

När du lånar en eldriven rullstol får du information om hur den ska
användas och skötas. Därefter ansvarar du själv för att den blir skött på
rätt sätt.
Det är din förskrivare (arbetsterapeut eller fysioterapeut) som bedömer ditt
behov av eldriven rullstol. Du får låna den under en provperiod på ett år. Vid
provperiodens slut gör din förskrivare en uppföljning tillsammans med dig. Om
rullstolen har använts på ett korrekt sätt, körtiden uppgår till minst 20 timmar
och målet med förskrivningen är uppnått, förskrivs du rullstolen. I annat fall
ska den återlämnas till Region Skåne.
Det är bara du som får köra rullstolen och du får inte skjutsa någon annan
person på den. Stäng alltid av rullstolen vid överflyttning till och från rullstolen
och vid längre stopp. Kör alltid över trottoarkanter och hinder rakt framifrån.
Sänk hastigheten när du svänger och anpassa hastigheten till underlaget. I
annat fall finns risk för att du välter med rullstolen.
I TRAFIKEN
Du är skyldig att känna till trafikreglerna och följa dem. Det innebär att du ska
uppträda så att du inte stör eller hindrar trafiken. Du ska köra på gångbana
eller cykelbana om det finns sådan. Om du kör i promenadtakt räknas du som
gångtrafikant. Om du kör fortare gäller samma trafikregler som för cyklist.
OLYCKA
Kontakta genast serviceenheten och din förskrivare om det skett en olycka
eller om du råkat ut för en händelse som kunde ha lett till en allvarlig olycka.
Använd inte den eldrivna rullstolen förrän servicetekniker har undersökt den.
SKÖTSEL
Torka av rullstolen regelbundet med en lätt fuktad trasa, använd eventuellt ett
milt diskmedel. Undvik starka rengöringsmedel. Rullstolen får aldrig spolas av
med vatten. Kontrollera regelbundet lufttrycket i däcken. Rekommenderat
lufttryck står i bruksanvisningen. Felaktigt tryck ger ökat slitage, sämre
köregenskaper och kortare körsträcka. Däcken har bilventil.
FÖRVARING
När rullstolen inte används ska den förvaras i ett slutet och låst utrymme.
Förvaringsutrymmet bör inte ha en temperatur under plus 5 grader Celsius
(+5° C).
LADDNING
Ladda rullstolen regelbundet så förlänger du livstiden på batterierna. Låt
batterikapaciteten gå ner till ungefär hälften innan du laddar. Om den eldrivna
rullstolen inte används under en längre tid ska den laddas var 14:e dag. Det
är viktigt att dra ut kontakterna från både rullstol och vägguttag när rullstolen
inte står på laddning.

