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Rekommenderad förskrivare 
Leg arbetsterapeut eller leg fysioterapeut/sjukgymnast. Vid behov i samverkan med 
patientens/brukarens läkare eller hjälpmedelskonsulent. 
 
Kriterier 
Patient/brukare som har svårighet att använda tvåhjulig cykel. 
 
Mål med hjälpmedlet 

 Att ge möjlighet till ökad/bibehållen aktivitetsförmåga. 

 Att öka möjlighet till självständighet och delaktighet i aktiviteter för daglig 
livsföring. 

 Att vara ett redskap i behandling och träning i samband med habilitering eller 
rehabilitering. 

 
Kostnad som betalas av patient/brukare 

 Patient/brukare får själv tillhandahålla/bekosta cykel. 
  

Råd i förskrivningsprocessen 
Behovsbedömning 
Tillsammans med patient/brukare, närstående och berörda personalgrupper utreds 
funktionsförmåga, behov och mål, samt i vilken miljö cykeln ska användas. Vid behov 
konsulteras psykolog eller läkare för bedömning av kognitiv förmåga eller läkare för 
bedömning av medicinska kontraindikationer. 
 
Prova ut, anpassa och välja lämplig specifik produkt 

 Stödhjul finns till cyklar med 16” – 28” hjul. 

 Tekniker behöver veta hur aktuell cykel ser ut för att kunna beställa rätt 
modell och storlek på stödhjul.  

 Om cykel finns, boka gärna tid med hjälpmedelstekniker för bedömning vilket 
stödhjul som går att montera. Alternativt fotografera bakhjulet och skicka till 
tekniker som post eller e-post, med bifogat mått från nav till stänkskärm bak 
eller om stänkskärm saknas från nav till överdel av bakdäck. 

 Ska cykel inhandlas, rekommendera om möjligt öppet köp innan diskussion 
med hjälpmedelstekniker. 

 När patient/brukare har en cykel köper förskrivande enhet stödhjulen 
(retursortiment). Montering och eventuell anpassning utförs på 
Hjälpmedelscentralen.  

 För förskrivare finns möjlighet att komma till Hjälpmedelscentralen och testa 
stödhjulscykel tillsammans med patient/brukare. 

 Stödhjulscykel kan lånas av förskrivande enhet 3 veckor, för test i hemmiljö, 
mot en månads hyra. 
 

Instruera, träna och informera 

 Informera patient/brukare samt övriga berörda hur stödhjulscykel ska 
användas och hur risker för olycka undviks. 

 Vid behov ansvarar förskrivande arbetsterapeut eller 
fysioterapeut/sjukgymnast för inträning i aktuell användar- och trafikmiljö, 
samt bedömer om behov finns av medhjälpare vid cykling. 
 

Uppföljning och utvärdering 
 Förskrivande arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast ansvarar för uppföljning. 
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Leverantör av hjälpmedel och tjänster 
LD Hjälpmedel, Hjälpmedel Dalarna enligt Hjälpmedelsnämnden Dalarnas avtal.   

 


