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Rekommenderad förskrivare 
Leg arbetsterapeut eller leg sjukgymnast. Samråd med patientens/brukarens läkare 
och hjälpmedelskonsulent vid behov.  
 
Förutom kunskap om förskrivningsprocessen bör förskrivare ha fördjupad kunskap 
om sortiment, sittande, inställnings- och kombinationsmöjligheter. Med 
fördjupad kunskap menas att man deltagit i LD Hjälpmedels temadagar och kurser 
eller motsvarande.  
 
Kriterier 
Barn med funktionsnedsättning som behöver förflyttas utomhus och där 
konsumentprodukter inte räcker till av medicinska skäl.  
 
Mål med hjälpmedlet 
Att barnet i sin närmiljö har möjlighet till funktionell förflyttning utomhus. 
Att sulkyn möjliggör aktivitet i det dagliga livet.  
 
Typ av sulky som kan förskrivas  
Enkel sulky till  
• Barn över tre år med särskilda medicinska skäl där rullstol inte fungerar t ex vid 

grav epilepsi eller andra medicinska diagnoser som kräver liggläge. 
 

Avancerad sulky till 
• Barn från nyfödd upp till 3 år där konsumentprodukter inte erbjuder fullgod 

sittställning och där det finns risk för komplikationer.  
• Barn över tre år där särskilda medicinska skäl finns, rullstol väljs i första hand.  
 
Terräng underrede till 
• Barn vars hemmiljö kräver bättre framkomlighet än ett vanligt fyrhjuligt sulky- 

underrede. 
 
Syskonvagn till 
• Barn över tre år som fått ett yngre syskon och där konsumentprodukt är för liten. 

Endast syskonvagn avsedd för barn med funktionsnedsättning kan förskrivas. 
 

Risk för personskada 
Det finns risk för tillbud vid användning av sulkyn som kan orsaka personskada. Var 
observant på följande: 
• Kontrollera alltid att säkerhetsspärrarna gått i när sulkyn fälls upp. 
• Förändringar i patientens/brukarens status som påverkar förutsättningarna för 

sittandet 
• Överväg alltid risk för trycksår/sår 
• Kom ihåg att kontrollera sulkyns maxbelastning med tanke på brukarvikt 
• Tiltstopp är rätt inställt och används korrekt  
• Väskor eller kassar som hängs på körhandtag ökar tipprisken. 
• Barnet ska inte sitta i sulkyn vid transport i bil. 
• Att barnet inte klämmer sig eller stoppar fingrarna i hjulen. 
• Kombinera alltid bröstbälte med höftbälte. 
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OBS! Bälte får inte monteras utan patientens/brukarens samtycke. Se 
Socialstyrelsens ”Frågor och svar om tvångsföreskrifter om tvångs- och 
skyddsåtgärder upphävda. (SOSFS 1980:87 och SOSFS 1992:17)” 
 
Kostnad för tillbehör förbrukningsdelar som betalas av patient/brukare 
Kostnad för regnskydd betalas av den enskilde. 
  
Råd i förskrivningsprocessen 
Behovsbedömning 
Tillsammans med barnet, familjen och berörda personalgrupper utreder förskrivaren 
medicinska behov, mål och i vilken miljö sulkyn ska användas. Undersök först 
möjligheten att anpassa befintlig sulky/konsumentprodukt. Är barnet över tre år väljs 
rullstol i första hand. 
 
Prova ut, anpassa och välja lämplig specifik produkt 
Utprovning bör ske i den miljö sulkyn skall användas i eller under likvärdiga 
förhållanden. 
 
Beställning av utprovning av sulky skall alltid kompletteras med underlag 
”Utprovning/konsultation Rörelse”. 
  
I samråd med patient/brukare kommer arbetsterapeut/sjukgymnast och vid behov av 
hjälpmedelskonsulent gemensamt fram till val av lämplig sulky ur befintligt sortiment. 
Vid behov medverkar hjälpmedelstekniker för analys av tekniska möjligheter och 
anpassning av sulkyn. Undantag från bassortiment kan göras om medicinska eller 
andra särskilda skäl finns. 

 
Förvissa dig om att omgivningen kan hantera produkten, t.ex. fälla ihop samt lyfta i 
och ur bil. 
 
Instruera, träna och informera 
Arbetsterapeut/sjukgymnast ansvarar för att informera, instruera och träna patient/ 
brukare, närstående och ev. annan användare samt att försäkra sig om att 
användaren har förstått hur sulkyn fungerar och används i avsedd miljö. Hopfällning 
samt lastning i och ur bil skall provas praktiskt. 
 
I de fall personal är behjälpliga vid skötsel eller behöver köra sulkyn så ansvarar 
dennes arbetsgivare för att ny eller vid tillfället inte närvarande personal får 
introduktion om handhavandet av sulkyn. 
 
Uppföljning och utvärdering 
Arbetsterapeut/sjukgymnast ansvarar för att följa upp sulkyn. Vid uppföljning 
utvärderas om sulkyn uppfyller uppgjorda mål och om ev. korrigeringsåtgärder 
behöver göras. 
 
Leverantör av hjälpmedel och tjänster 
LD Hjälpmedel, avd. Rörelse enligt avtal mellan uppdragsgivaren och LD Hjälpmedel.  
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