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Bostadsanpassningsbidrag gällande
dörrautomatik
För att få dörrautomatik ska sökanden, med hjälp av denna, klara att ta sig in i/ut
ur fastigheten självständigt. Behovet ska vara regelbundet.
Om sökanden behöver komma till garage eller tvättstuga skall behovet vara
regelbundet och sökanden klara dessa aktiviteter självständigt.
Vid ombyggnad från tillgänglighet till inte tillgängligt, t ex om fastighetsägaren
stänger sopnedkast och bygger soprum istället, är det fastighetsägarens ansvar att
göra detta tillgänglig och användbart. Detsamma gäller om fastighetsägaren
monterar grindar till fastigheten.
Om den sökande har hjälp av annan person är tidsinställd dörrstängare ett
alternativ. Se bilaga.

Miljöanalys
−
−
−
−
−

Finns det mer än en entré. Vilken fungerar bäst?
Finns det hiss som behöver dörrautomatik?
Hur fungerar aktuell dörr? Är dörren låst, i så fall, vilka tider? Är dörren tung?
Finns det alternativa lösningar t.ex. hasp, tidsinställd dörrstängare, kil?
Finns redan dörrautomatik som kan kompletteras med t.ex. handsändare eller
förlängd tid?
− Finns nivåskillnad eller vilplan som behöver åtgärdas ?

Aktivitets-/funktionsbedömning

− Går sökanden ut själv eller behövs assistans?
− Vad är problemet för sökanden? Prova praktiskt tillsammans med personen
och analysera problemet.
− Hur lång tid tar det för sökande att förflytta sig genom dörren?
− Klarar personen att hantera handsändare armbågskontakt och kodlås? Se
bilaga
− Använder/behöver personen IR-sändare i sin bostad?
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Att tänka på vid intygsskrivning

− Följ metodstöd ” Intyg inför bostadsanpassning” för att få med rätt uppgifter
som krävs i ett intyg.
− Gäller intyget för dörrautomatik eller tidsinställd dörrstängare?
− Vilken/vilka dörrar gäller det?
− Vid behov av armbågskontakt motivera varför.
− Är dörren låst i så fall vilka tider?
− Gäller dörrautomatik hissdörr ange aktuellt våningsplan.
− Ange önskad öppettid av dörren. Standard är 15-20 sekunder
BILAGA
Handsändare respektive armbågskontakt
− I första hand används handsändare.
− När det finns portkod till dörren slår man koden på utsidan och dörren
öppnar sig. Klarar den sökande inte att nå eller slå koden kan handsändare bli
aktuellt utifrån. Inne i trapphuset används handsändare.
− Om det finns dörröppnare för handsändare sedan tidigare får även ny
sökanden, i första hand en handsändare.
− Om den sökande använder fjärrstyrda larm som IR-sändare (hjälpmedel) i sin
bostad sedan tidigare, kan det bli aktuellt med att koppla in IR-sändare även
till lägenhetsdörren.
Tidsinställd dörrstängare
Tidsinställd dörrstängare innebär att när dörren öppnas för hand förblir dörren
öppen på inställd tid och stängs automatiskt via dörrstängaren när tiden går ut.
Tidsinställningen kan ställas in på önskat öppethållande.
− Tidsinställd dörrstängare används om den sökande klarar att ställa ifrån sig
sitt gånghjälpmedel, öppna dörren för hand, hämta hjälpmedlet och gå ut/in
under den tid som dörren står i öppet läge.
− Tidsinställd dörrstängare fungerar i de flesta fall till närstående/personal som
inte klarar att både hålla upp dörren och manövrera rullstol samtidigt.

