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Rollator med droppställning 

1 Beskrivning 
Rollator med droppställning kan förskrivas till patienter som har behov av detta i hemmet.  

2 Rollator med droppställning i delförråd 
Det ska alltid finnas 1-2 stycken rollatorer med droppställning i delförråd 133 och 141 på 
USÖ samt i delförråd 301 på Lindesbergs lasarett.  

3 Modell på rollator 
I första hand är det rollator Fellow med droppställning som levereras, men det kan även 
förekomma andra modeller på rollator, t ex rollator Rebel 62 med droppställning. Se i 
sortimentsöversikt för aktuellt sortiment. 

4 Förskrivning 

4.1 Rollator med droppställning tas ur aktuellt delförråd och lämnas ut till patient. Anteckna 
rollatorns individnummer. 

4.2 Förskrivning i beställningssystemet Sesam kan göras på två sätt: 

4.2.1 Genom att skicka in en förskrivningsblankett  
• Ange aktuellt individnummer 
• Bocka i att lagerpåfyllnad önskas 

4.2.2 Genom att kontakta kundtjänst 
• Ange aktuellt individnummer 
• Be om lagerpåfyllnad 

4.3 Informera patienten om att droppställningen aldrig får tas bort 

5 Avgift för rollator med droppställning 

5.1 Patienten har en rollator sedan tidigare 
• Ingen ny avgift ut.  
• Är behovet av rollator med droppställning tillfälligt behåller patienten sin ”vanliga” 

rollator under tiden och lämnat tillbaka rollatorn med droppställning när behovet 
upphört.   

https://vardgivare.regionorebrolan.se/siteassets/media/hjalpmedel/hjalpmedelsoversikt/ganghjalpmedel/sortimentsoversikt/rollatorer---sortimentsoversikt2.pdf
https://vardgivare.regionorebrolan.se/siteassets/media/hjalpmedel/hjalpmedelsoversikt/ganghjalpmedel/sortimentsoversikt/rollatorer---sortimentsoversikt2.pdf
https://vardgivare.regionorebrolan.se/siteassets/media/hjalpmedel/forskrivarstod/blanketter/forskrivning/forskrivningsblanketter/forskrivning-av-hjalpmedel---blankett.pdf
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5.2 Patienten har inte någon rollator sedan tidigare 
• Avgift tas ut.  
• Om behovet av droppställning upphör, men behovet av rollator kvarstår lämnar 

patienten tillbaka rollatorn med droppställningen och en ny rollator förskrivs. Ingen 
avgift tas ut för den nya rollatorn.  

 

Vid frågor kontakta Torbjörn Österman eller Erika Nordin på Centrum för hjälpmedel.   
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