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Utprovningsrutin eldrivna rullstolar    2021 

Förskrivning av 3-hjulig elrullstol med manuell 

direktstyrning, enkelt sittande. 

Förskrivare som genomgått förskrivarutbildning 

av elrullstolar teori och praktik, kan själv 

förskriva elrullstol med manuell direktstyrning 

utan hjälpmedelskonsulent. 

Förskrivning av elrullstol med elektronisk 

styrning, avancerat sittande/alternativt 

styrsätt, eller anpassning av sittande/styrsätt 

på befintlig elrullstol. Förskrivare som 

genomgått förskrivarutbildning av elrullstolar 

teori och praktik, är förskrivare tillsammans med 

hjälpmedelskonsulent på utprovning.  

Ärendet börjar när förskrivares bedömning styrker patients behov av elrullstol och att patient 

uppfyller kriterierna för elrullstol enligt Hjälpmedelshandboken.  

Förskrivare bedömer behov av elrullstol med stöd av Underlag för utprovning av elrullstol. 

Förskrivare går igenom Information när du får låna elrullstol, samt Lånevillkor och Blankett för 

körträning med patient. Förskrivare bedömer om godkänd förvaring finns alt startar ärende för BAP 

samt om patient klarar förflyttning till/från tänkt förvaringsplats och ev fastlåsning. Förskrivare 

bedömer om tveksamheter föreligger för patient att framföra elrullstol på ett säkert sätt och kan 

begäran in Medicinsk bedömning för elektrisk rullstol av patientansvarig läkare för säkrare 

bedömning. 

Förskrivare bokar aktuell elrullstol som finns i 

utställningen via Outlook eller via kundtjänst. 

Rum bokas vid behov. Patient och förskrivare 

träffas på Hjälpmedelscentrum för utprovning, 

det är ett krav innan förskrivning.  

Förskrivare gör i WebSesam arbetsorder 3A 

Utprovning, med bifogat utprovningsunderlag 

och bifogar där Underlag för utprovning av 

elrullstol alt Underlag för anpassning av befintlig 

elrullstol  

Förskrivare går igenom Information när du får 

låna elrullstol och Lånevillkor med patient, 

elrullstolens värde fylls i. Underskrivet lånevillkor 

skickas till Hjälpmedelscentrum via 

uppladdningstjänsten. Förskrivare lägger 

elrullstolsordination i WebSesam med ev 

komponenter. För leverans till patient, välj 

patient och Hemleverans skrymmande 

hjälpmedel till hemadressen. Se till att uppgift 

om telefonnummer och ev kontaktperson är 

korrekt. Alternativt välj Kund och Turbil till 

förskrivare/beställare.  I fältet Övrig information 

fyll i önskemål om viss sitthöjd önskas eller om 

nyckel skall levereras till annan än patient. Ange 

var elrullstolen ska ställas av transport tex i 

förråd eller bostad.  

Hjälpmedelskonsulent kontaktar förskrivare som 

bokar utprovningstid på Hjälpmedelscentrum 

eller i patientens hemmiljö. Vid utprovning går 

förskrivaren igenom Information när du får låna 

elrullstol och Lånevillkor där 

hjälpmedelskonsulent fyller i elrullstolens värde. 

Efter utprovning lägger hjälpmedelskonsulenten 

beställning på överenskommen elrullstol. 

Ordinerad elrullstol är 

rekonditionerad/begagnad elrullstol eller 

nybeställd beroende på behov och tillgång. 

Ytterligare utprovningstillfälle kan vara 

nödvändigt. Hjälpmedelskonsulent beställer 

transport av elrullstol enligt förskrivares 

önskemål.  

Utleverans av elrullstol kan inte ske innan godkänd förvaringsplats finns tillgänglig! 

Förskrivare ansvarar för körträning med patient i dess närmiljö tills dess att förskrivaren bedömer att 

patient klarar av att framföra elrullstolen på ett säkert sätt för sig själv och andra. Förskrivaren 

bedömer om behov finns att upprätta Restriktioner elrullstol. 

Uppföljning ska ske 3-6 månader efter avslutad körträning och därefter minst 1 gång/år gällande 

måluppfyllelse och patientens användande av elrullstol samt ställningstagande om förskrivningen ska 

kvarstå. 

 



  

 

Real 6100 plus 

Firma: Mercado Medic AB 

Ej avtalsstol 

Ren inomhus elrullstol 

       

- Hindertagning: 4 cm 

- Högsta brukarvikt: 135 kg 

- Körsträcka: ca 15 km 

- Hastighet: 4,5 km/h 

- Stolens vikt, inklusive batterier: 76 kg 

- Totallängd: 79,5 cm 

- Totalbredd: 57 cm 

- Sittbredd: 29-48 cm 

- Sittdjup: 32-48 cm 

- Sitthöjd: 38-58, 46-74 och beroende av sittdyna +6 cm 

 

Anteckningar:__________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

  



 

 

iChair mc Front 

Firma: LB Medical 

Avtalsstol  

 

 Inomhus/begränsad utomhus enkel sittkomfort 

 

- Hindertagning : 7 cm 

- Högsta brukarvikt : 160 kg + 10 kg last  

- Körsträcka: 32 km 

- Hastighet: 10 km/h 

- Stolens vikt: 124 kg 

- Totallängd: 113 cm 

- Totalbredd: 62 cm 

- Sittdjup: 40-56 cm 

- Sittbredd: 38-65 cm 

- Sitthöjd:42, 46 el. 49 cm utan sittdyna 

 

Anteckningar:__________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

  



 

iChair mc3 

Firma: LB Medical 

Ej avtalsstol 

 

              Utomhus/begränsad inomhus 

 

- Hindertagning : 8,0 cm 

- Högsta brukarvikt : 160 kg 

- Körsträcka: 30 km 

- Hastighet: 10  km/h 

- Stolens vikt: 94/118 kg 

- Totallängd: 113 cm 

- Totalbredd: 59 cm 

- Sittdjup: 40-56 cm 

- Sittbredd: 38-65 cm 

- Sitthöjd: 43-60 cm utan sittdyna 

 

Anteckningar:__________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

  



 

 

F3 Corpus 

Firma: Permobil 

Avtalsstol 

 

              Inomhus begränsad utomhus, avancerad sittkomfort 

 

- Hindertagning: 6-7 cm 

- Högsta brukarvikt: 150 kg 

- Körsträcka: 25-30 km 

- Hastighet: 10 km/h 

- Stolens vikt: 184 kg inklusive batterier 

- Totallängd: 114 cm 

- Totalbredd: 61 cm 

- Sittbredd 42-52 cm i 5 cm steg 

- Sitsdjup: 37-57 cm 2,5 cm steg 

- Sitthöjd: 45 cm utan dyna 

 

 

Anteckningar:__________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 



 

 

M3 Corpus  

Firma: Permobil 

 

Avtalsstol 

 Inomhus begränsad utomhus, avancerad sittkomfort 

 

- Hindertagning: 5 cm 

- Högsta brukarvikt: 150 kg 

- Körsträcka: 25-30 km 

- Hastighet: 10km/h 

- Stolens vikt: 183 kg inklusive batterier 

- Totallängd:108 cm 

- Totalbredd: 61,5 cm 

- Sittbredd: 42-57 cm 

- Sitsdjup: 37-57 cm 

- Sitshöjd: 45 cm 

 

 

Anteckningar:_______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 



 

C400 3G 

Firma: Permobil 

Ej avtalsstol-ej nyinköp 

Avancerad sittkomfort. 

 

 Inomhus/Begränsad utomhus, avancerad sittkomfort 

 

- Hindertagning: 6 cm 

- Högsta brukarvikt: 136 kg  

- Körsträcka: 30km  

- Hastighet: 7,5 km 

- Totallängd:113 cm 

- Stolens vikt:175 kg inklusive batterier 

- Totalbredd: 62cm 

- Sittbredd 42-57 cm 

- Sitsdjup: 37-57 cm 

- Sitthöjd: 48 cm utan dyna 

 

Anteckningar:__________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

  



 

K300 Psjr  

Firma: Permobil 

Avtalsstol 

 

 Inomhus/Begränsad utomhus, avancerad sittkomfort 

 

- Hindertagning: 7 cm 

- Högsta brukarvikt: 76 kg  

- Körsträcka: 30km  

- Hastighet: 7 km/h 

- Totallängd:108 cm 

- Stolens vikt:120 kg inklusive batterier 

- Totalbredd: 62cm 

- Sittbredd 27,5-40 cm 

- Sitsdjup: 25-45 cm 

- Sitthöjd: 42-62 cm utan dyna 

 

Anteckningar:__________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

  



 

 

F5 Corpus 

Firma: Permobil 

Ej avtalsstol-ej nyinköp 

 

 

 Utomhus/begränsad inomhus, avancerad sittkomfort 

- Hindertagning: 7-8 cm 

- Högsta brukarvikt: 150 kg 

- Körsträcka: 25-35 km 

- Hastighet: 12 km/h 

- Stolens vikt: 186 kg inklusive batterier 

- Totallängd: 114 cm 

- Totalbredd: 65 cm 

- Sittbredd 42-52 cm i 5 cm steg 

- Sitsdjup: 37-57 cm 2,5 cm steg 

- Sitthöjd: 45 cm utan dyna 

 

Anteckningar:__________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

  



 

 

C500 3G 

Firma: Permobil 

Ej avtalsstol – ej nyinköp 

 

 Utomhus/begränsad inomhus, avancerad sittkomfort. 

 

- Hindertagning: 6 cm 

- Högsta brukarvikt: 136 kg 

- Körsträcka: 30 km 

- Hastighet: 7,5 km/h 

- Stolens vikt: 181 kg inklusive batterier 

- Totallängd: 122,5 cm 

- Totalbredd: 67,5 cm 

- Sittbredd 42-57 cm 

- Sitsdjup: 37-57 cm 

- Sitthöjd: 48 cm utan dyna 

 

Anteckningar:__________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

  



 

 

X 850 3G 

Firma: Permobil 

Avtalsstol 

 

 Ren utomhusanvändning, enkel sittkomfort. 

 

- Hindertagning: 11 cm 

- Högsta brukarvikt: 136 kg 

- Körsträcka: 35-45 km 

- Hastighet: ~15 km/h  

- Stolens vikt inklusive batterier: 190 kg 

- Totallängd: 126-146 cm 

- Totalbredd: 72 cm 

- Sitsdjup: 36-56 cm  

- Sittbredd: 43-48 cm  

- Sitthöjd: 56 cm 

 

Anteckningar:__________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

  



 

 

Optimus 2 

Firma: LB-Medical 
Avtalsstol 

 Ren utomhusanvändning, enkel sittkomfort. 

 

- Hindertagning: 11cm 

- Högsta brukarvikt: 150 kg + 10 kg last 

- Körsträcka: ca. 40 km 

- Hastighet: 10km/h 

- Stolens vikt inkl. batterier: 150 kg 

- Totallängd inkl benstöd: 116 cm 

- Chassibredd: 68 cm 

- Sitsbredd: 38-56 cm, std. 43 cm 

- Sitsdjup: 45-49 cm, std. 49 cm 

- Sitthöjd: 56 cm  

 

Anteckningar:__________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

  



 

Mini Crosser X-Joy 

Firma Minicrosser AB 

Ej avtalsstol 

 

 Ren utomhusanvändning, enkel sittkomfort 

- Hindertagning: 11 cm 

- Högsta brukarvikt: 175 kg 

- Körsträcka: ca 55 km 

- Hastighet: max 10 km/h 

- Stolens vikt, inklusive batterier: 168 kg 

- Totallängd: 145 cm 

- Totalbredd: 67 cm 

- Sittbredd: 40,45,50 cm 

- Sitsdjup: 32-52 cm 

- Sitthöjd: 45-55 cm 

 

Anteckningar:__________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 


