Slingan
Träning med slingstyrd Akkaplatta
– ett hjälpmedel för självständig förflyttning
och kommunikation
Slingan är en del av Habilitering & Hälsa i
Region Stockholm.

Slingan
Slingan vänder sig till barn, ungdomar och vuxna med omfattande
rörelsenedsättning och kognitiva svårigheter.
Vi välkomnar alla att träna självständig förflyttning med hjälp av
Akkaplatta. Det är en eldriven platta på hjul, på vilken den egna
manuella rullstolen placeras. Man tar sig fram på egen hand,
antingen längs en tejpad slinga på golvet eller fritt. Akkaplattan
aktiveras med en individuellt utprovad kontakt eller joystick och
man kan på så vis själv bestämma när man vill starta, köra eller
stanna.
Akkaplattan går att förskriva som ett individuellt hjälpmedel.

Varför egen förflyttning?
När man får styra över sin egen förflyttning får man möjlighet
att ta egna initiativ och visa omgivningen vad man vill och inte
vill. Det leder bland annat till:
• ökad självkänsla
• höjd vakenhet
• förbättrad rumsuppfattning
• förbättrad autonomi

Hur går träningen till?
På Slingan kan man träna regelbundet under en längre eller
kortare period. En del kommer bara för att prova ut ett fungerande styrsätt. Det går också bra att köra Akkaplatta utan att det
behöver leda till förskrivning.

Förskrivning av Akkaplatta
Om det blir aktuellt med förskrivning kontaktar vi barnets
eller den vuxnes förskrivare (oftast en arbetsterapeut eller
sjukgymnast) som sedan blir ansvarig för förskrivningen
av Akkaplattan.
Slingutbildning och konsultationer
Vi ger även konsultationer kring slingstyrd Akkaplatta och
slingutbildning till närstående, förskrivare och personal.
Slingutbildning ger vi varje termin. Utbildningen innehåller
följande delar:
• vikten av egen förflyttning
• praktiskt arbete med att lägga en slinga
• genomgång av Akkaplattans funktioner
• den sociala omgivningens betydelse

Hur går anmälan till?
Det behövs ingen remiss till Slingan. Du som anmäler kan
vara närstående, förskrivare eller personal. Anmälan gör du
genom att ringa oss på 08-123 351 31.
Var finns vi?
Slingans verksamhet finns i samma lokaler som Center för
sinnesstimulering, Lagunen och Korallen.

habilitering.se/lagunen
Olivecronas väg 5, punkt B, plan 4
Telefon: 08-123 351 31
lagunen.slso@regionstockholm.se
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