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Nuvarande hjälpmedel som kan ha värde för omgivningskontrollen  
(Till exempel säng, elrullstol) 
      

Vilka andra styrsätt är provade? Har patienten hanterat fjärrkontroll tidigare? 
(vilken typ och hur) 
      

 Var i vilken/vilka miljöer är det tänkt att patienten ska styra  
(Till exempel inne, ute, servicehus, badrum, sovrum, kök, säng, rullstol) 
      

Vad ska patienten kunna styra i sin omgivning? (Till exempel öppna/stänga/låsa dörr, TV, musik- 
anläggning, telefon, belysning, larm)  
                   

Hur ska personen styra (styrsätt) det vill säga vilken fysisk förmåga/förmågor har  
patienten mest kontroll över?  
(Till exempel armar, ben, fötter, huvud, röst, sug/blås) 
      
 
 
 
 
 
 
 
   
Om elrullstol används, är det tänkt att patienten ska styra sin omgivningskontroll via sin  
elrullstol? 
      
 

 
 



  3 (3) 
Beskriv patientens förståelse för tal, skrift och bild 
      

Beskriv patientens förmåga till koncentration, initiativförmåga, minne och tidsuppfattning 
      

Vem ansvarar för inträning? 
      

Vem ansvarar för uppföljning? 
      

Vilka aktörer kommer att vara delaktiga i användandet/installationen av utrustingen?  
(Till exempel kommunens trygghetslarm, bostadsanpassning) 
      
 
 
 
 
 

 

Övrigt 
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