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Förskrivningsprocessen för eldrivna rullstolar 

Förskrivning av 3-hjulig elrullstol/ manuell 

styrning utan hjälpmedelskonsulent Ex. 

Fortress Calypso, Sterling Elite 2 plus 

Förskrivning av elrullstol med avancerat 

sittande eller styrsätt. Utprovning sker 

tillsammans med hjälpmedelskonsulent 

Ärendet startar när förskrivarens bedömning styrker patientens behov av elrullstol och att 

patienten uppfyller kriterierna för elrullstol enligt Hjälpmedelshandboken. 

Förskrivaren går tillsammans med patienten igenom Underlag för utprovning av elrullstol, 

Information när du får låna elrullstol samt Lånevillkor och Blankett för körträning. 

Förskrivaren bedömer om godkänd förvaring finns alt. startar ärende för BAP. Förskrivaren 

bedömer om tveksamheter föreligger för patienten att framföra elrullstolen på ett säkert 

sätt och kan begära in Medicinsk bedömning för elektrisk rullstol av patientansvarig läkare. 

Förskrivaren kontaktar kundtjänst och 

bokar aktuell elrullstol som finns i 

utställningen. Nyckel hämtas i kundtjänst. 

Rum bokas vid behov. Patient och 

förskrivare träffas på Hjälpmedelscentrum 

för utprovning, det är ett krav innan 

förskrivning. 

Ladda ner blankett Underlag för utprovning 

av elrullstol från webSesam – Allmän info 

eller Vårdgivarwebben. Fyll i efterfrågade 

uppgifter. I webSesam bifogas underlaget 

till arbetsorder-utprovning elrullstol. Se 

Sesaminstruktion Arbetsorder, Utprovning 

och Specialanpassning länk nedan 

Förskrivaren går igenom Information när du 

får låna elrullstol och lånevillkor med 

patienten, där förskrivaren fyllt i 

elrullstolens värde. Patient skriver under 

lånevillkor och en kopia skickas till 

Hjälpmedelscentrum.  

Förskrivaren 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 om önskemål 

av viss sitthöjd önskas eller om nyckel skall 

levereras till annan än patient. 

Hjälpmedelskonsulenten kontaktar 

förskrivaren och bokar en utprovningstid på 

Hjälpmedelscentrum eller i patientens 

hemmiljö. Vid utprovningen går förskrivaren 

igenom Information när du får låna 

elrullstol och lånevillkor, där 

hjälpmedelskonsulent fyller i elrullstolens 

värde. Efter utprovning lägger 

hjälpmedelskonsulent beställning på 

överenskommen elrullstol. Ordinerad 

elrullstol är rekonditionerad/begagnad 

elrullstol eller nybeställd beroende på 

behov och tillgång. Ytterligare 

utprovningstillfällen kan vara nödvändiga. 

Hjälpmedelskonsulent beställer transport av 

elrullstol enligt förskrivarens önskemål. 

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

Förskrivaren ansvarar för körträning med patienten i dess närmiljö till dess att förskrivaren 

bedömer att patienten klarar av att framföra elrullstolen på ett säkert sätt för sig själv och 

andra. 

Förskrivaren ansvarar för löpande uppföljning av patientens användande av elrullstol. 

Blankett Uppföljning av elrullstol finns att tillgå. Elrullstolen ska användas kontinuerligt 

under hela året och behovet ska motsvara en körtid på minst 50h/år. 

 

 



 

Fortress Calypso 

Firma: Sunrise medical 

Ej avtalsstol – inga nyinköp 

 

Klass: B5 Begränsad utomhusanvändning, enkel sittkomfort 

Hindertagning  7,5 cm 

Högsta brukarvikt 125 kg 

Körsträcka  30 km 

Hastighet  10 km/h,  

Stolens vikt  100 kg inklusive batterier 

Totallängd  121 cm 

Totalbredd  63 cm 

Sitthöjd  43-49 cm (3 nivåer) 

 

För att ändra sitthöjd behövs 13mm nyckel och 6 mm insexnyckel. 

Lyft bort sitsen rakt upp. Lossa främre kåpan som sitter fast med kardborrband. Lossa 

skruven på bakre kåpan. Lossa bakre kåpan som sitter med kardborrband. Lossa 

muttern på sittstolpen och dra ur bulten. Välj sitthöjd, sätt i bulten och dra åt 

muttern. Sätt på bakre kåpan. Sätt tillbaka skruven i bakre kåpan. Sätt på främre 

kåpan. Lyft i sitsen.  

Anteckningar:__________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

  



Fortress Calypso 

Firma: Sunrise medical 

 

Sesamnummer: 

Elrullstol Calypso inkl korg och säte.   S-324 38 

Inställning Gasgrepp, sitsvridning, nyckellås Hö sida  S-351 78 

Inställning Gasgrepp, sitsvridning, nyckellås Vä sida  S-351 79 

Laddare TC Switch   S-15634 

 

Backspegel Vä    S-324 40 

Backspegel Hö    S-324 41 

 

Kom ihåg att välja inställning när kryckkäpphållare eller syrgashållare beställs! 

Kryckkäpphållare   S-324 39 

Inställning Kryckkäpphållare Hö  S-351 74 

Inställning Kryckkäpphållare Vä   S-351 75 

 

Syrgashållare     S-329 62 

Inställning Syrgashållare Hö    S-351 76 

Inställning Syrgashållare Vä    S-351 77 

 

För leverans till förskrivares lager välj Kund och Turbil till förskrivare/beställare.  

För leverans till patient, välj patient och Hemleverans skrymmande hjälpmedel till 

hemadressen.  

Patientuppgifter med adress och telefonnummer samt eventuell uppgifter om 

kontaktperson ska vara korrekta, det är viktigt eftersom Leveransplaneraren tar 

kontakt med patienten dagen innan utleverans. Om HMC inte får kontakt med 

patient/kontaktperson dagen innan förskjuts leveransen. 

 

I fältet Övrig information ska anteckningar göras om det finns önskemål om att 

nyckeln ska levereras till annan än patienten, eller tex att en viss sitthöjd ska vara 

inställd. Ange var elrullstolen ska ställas av transport tex i förråd eller bostaden.  

Anteckningar:__________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

  



 

 

Elite2 Plus 

Firma: Sunrise Medical 

Avtalsstol 

. 

Klass: C2 Utomhusanvändning, enkel sittkomfort 

Hindertagning:  10 cm 

Högsta brukarvikt: 175 kg 

Körsträcka  30 km 

Hastighet  10 km/h 

Stolens vikt  140 kg inklusive batterier 

Totallängd  139 cm 

Totalbredd  65 cm 

Sitthöjd  44-54 cm 

 

För att ändra sitthöjd behövs 2 st 17mm nyckel. 

Lyft av sitsen rakt upp. Ta bort främre kåpan genom att lossa gummistroppen. 

Sitsstolpen kan justeras på höjden i 4 lägen. Skruva bort de två skruvarna och 

muttrarna. Placera dem i önskad position och dra åt muttrarna. Sätt tillbaka främre 

kåpan och lyft i sitsen.  

Standardhastigheten är 10 km/h, om särskilda skäl för högre hastighet (15km/h) 

finns, kontakta hjälpmedelskonsulent för bedömning och eventuell höjning. 

Anteckningar:__________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

  



Elite2 Plus 

Firma: Sunrise Medical 

 

Sesamnummer:  

Elite 2 plus inkl. korg och säte  S-349 48 

Inställning Gasgrepp, sitsvridning, nyckellås Hö S-351 67 

Inställning Gasgrepp, sitsvridning, nyckellås Vä S-351 80 

Inställning hastighet 10 km/h   S-36297 

Inställning hastighet 15 km/h   S-36298 

Laddare TC Switch   S-15634 

Backspegel Hö.   S-349 54 

Backspegel Vä.   S-349 53 

 

Kom ihåg att välja inställning när kryckkäpphållare eller syrgashållare beställs! 

Kryckkäpphållare    S-349 55 

Inställning Kryckkäppshållare Hö  S-351 61 

Inställning Kryckkäppshållare Vä  S-35162 

 

Syrgashållare 107 mm inkl. fäste  S-169 16 

Syrgashållare 119 mm inkl. fäste  S-349 57 

Inställning Syrgashållare Hö   S-351 63 

Inställning Syrgashållare Vä   S-351 64 

 

För leverans till förskrivares lager välj Kund och Turbil till förskrivare/beställare.  

För leverans till patient, välj patient och Hemleverans skrymmande hjälpmedel till 

hemadressen.  

Patientuppgifter med adress och telefonnummer samt eventuell uppgifter om 

kontaktperson ska vara korrekta, det är viktigt eftersom Leveransplaneraren tar 

kontakt med patienten dagen innan utleverans. Om HMC inte får kontakt med 

patient/kontaktperson dagen innan förskjuts leveransen. 

 

I fältet Övrig information ska anteckningar göras om det finns önskemål om att 

nyckeln ska levereras till annan än patienten, eller tex att en viss sitthöjd ska vara 

inställd.  Ange var elrullstolen ska ställas av transport tex i förråd eller bostaden. 

Anteckningar:__________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

  



 

 

Mini Crosser M1 

Firma: Minicrosser 

Ej avtalsstol- inget nyinköp 

 

Utomhusanvändning, enkel sittkomfort. 

Hindertagning  12,0 cm 

Högsta brukarvikt 175 kg 

Körsträcka  30 km 

Hastighet  15 km/h 

Stolens vikt  151 kg inklusive batterier 

Totallängd  135 cm 

Totalbredd  66 cm 

Sitthöjd  52-62 cm 

 

Ändra sitthöjd, inga verktyg behövs, finns 5 lägen. 

Lyft av sätet rätt upp. På stolpen finns en spärr med svart hatt. Tryck in spärren så att 

den fjädrar ut. Reglera stolpen till önskad höjd. Tryck in spärren i botten. Lyft tillbaka 

sätet i stolpen. 

Anteckningar:__________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

  



Mini Crosser M1 

Firma: Minicrosser 

 

Sesamnummer: Minicrosser M1 inkl. korg S-323 66 OBS! exkl. säte 

Eblo säte  S-347 65 

Inställning Gasgrepp, sitsvridning, nyckellås Hö S-351 72 

Inställning Gasgrepp, sitsvridning, nyckellås Vä S-351 73 

Inställning hastighet 10 km/h   S-36297 

Inställning hastighet 15 km/h   S-36298 

 

Laddare TC Switch   S-15634 

Backspegel höger   S-323 69 

Backspegel vänster   S-323 70 

 

Kom ihåg att välja inställning när kryckkäpphållare eller syrgashållare beställs! 

Kryckkäppshållare dubbel   S-323 71 

Inställning Kryckkäppshållare Hö  S-351 68 

Inställning Kryckkäppshållare Vä  S-351 69 

 

Syrgashållare  S-329 63 

Inställning Syrgashållare Hö   S-351 70 

Inställning Syrgashållare Vä   S-351 71 

 

 

 

 

 



 

 

Mini Crosser M2 

Firma: Minicrosser 

Ej avtalsstol- större modell, avancerat sittande med Ergosäte i olika sittbredder. 

Kan också utrustas med sitslyft. 

 

Utomhusanvändning, avancerad sittkomfort 

OBS! M2 är inte förskrivningsbar i webSesam. Utprovning sker tillsammans med 

konsulent. Befintlig M2 kan kompletteras med tillbehör via webförskrivning. 

 

Hindertagning   11,0 cm 

Högsta brukarvikt  175 kg 

Körsträcka   30 km 

Hastighet   15 km/h  

Stolens vikt   151 kg inklusive batterier 

Totallängd   135 cm 

Totalbredd   68 cm 

Sitthöjd   52-62 cm 

Anteckningar:__________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

  



Mini Crosser M2 

Firma: Minicrosser 

Sesamnummer:  

Minicrosser M2 inkl. korg. Finns i sittbredd: 40, 45, 50 och 55cm. 

  

Backspegel Hö   S-323 69 

Backspegel Vä   S-323 70 

 

Kryckäppshållare dubbel  S-323 71 

Inställning Kryckkäppshållare Hö S-351 68 

Inställning Kryckkäppshållare Vä S-351 69 

 

Syrgashållare    S-329 63 

Inställning Syrgashållare Hö  S-351 70 

Inställning Syrgashållare Vä  S-351 71 

Anteckningar:__________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 


