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INFORMASJONSSKRIV TIL ALLE FASTLEGER I KARMØY- OG HAUGESUND KOMMUNE ANG 
KRITERIER FOR MOTORISERT GANGTEKNISK HJELPEMIDDEL  
 
Kriterier for motorisert ganghjelpemiddel (f.eks. scooter og elektrisk rullestol): 

 
- Nedsatt gangfunksjon 

 
- Tilfredsstillende kognitivt funksjon 

o Huske trafikkregler 
o Huske hvor gass, brems og frispaken er 
o Rom- og retningssans 
o God avstandbedømming 
o Kunne holde oppmerksomheten over tid 
o Ikke misbruke medisiner, alkohol eller andre rusmidler 
 

- Tilfredsstillende fysisk funksjon  
o Må kunne snu hodet til begge sider (sjekke blindsonen) 
o God reaksjonsevne (må kunne stoppe raskt i tilfelle noe/noen kommer foran scooteren) 

 
Dette ønskes undersøkt før evnt henvisning/søknad om motorisert ganghjelpemiddel: 

- Syn og hørsel 
- MMS-test (kognisjon) 
- Reaksjonsevnen 

 
I følge HMS-R er en scooter et gangteknisk hjelpemiddel som avhjelper en redusert gangfunksjon direkte. 
Altså; man regnes som gående når man forflytter seg med scooter. Det betyr at man må kle seg etter 
værforholdene. Regncape og kjørepose er standard tilbehør, og burde i stor grad være tilstrekkelig. 
Folketrygdloven vil ikke dekke kabin, da det i seg selv ikke har en direkte avhjelpsfunksjon.  
 
Kriterier fra Hjelpemiddelsentralen i Rogaland (HMS-R) for å søke kabin: 
 

- Det skal foreligge svært alvorlig sykdom der kulde med stor sannsynlighet kan gi livstruende 
komplikasjoner 

- Eks. sterkt lungesyke som utsettes for kald og fuktig luft 
 
Anbefaler ikke å søke scooter med kabin, viss søker har betydelig nedsatt syn og/eller hørsel. 
 
Er også ønskelig at fastlegen skal melde fra til NAV HMS-R (40702811), hvis den kognitive eller fysiske 
funksjonen skulle endre seg, slik at bruker ikke lengre oppfyller kriteriene for å kjøre scooter. Dette gjelder 
også ved misbruk av legemidler eller andre rusmidler, som gjør personen ute av stand til å føre scooteren på 
en trygg måte. 
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