
Fallbeskrivningar eldrivna rullstolar 
 
 

 
72-årig ensamstående kvinna 
Opererat höfterna bilat. 
Problem: Gång- och balanssvårigheter. Stapplande gång, måste hålla i sig i något när hon 
går. Går med rollator inne och ute. Går mer än 150 m med vila. Måste vila mellan 5 min och 1 
timma efter att hon har varit ute på ett ärende. 
Ryggont – kan ej sitta för länge. 
 
Mål: Handla mat, medicin och kläder. Kunna komma ut på promenader. Bli mer självständig. 
 
Avslag: För lång gångsträcka. 
 
 
67-årig gift kvinna 
Artros hö knä. 
Problem: Gångsvårigheter. Går 10 -12 m utan rollator, 300 m med rollator. Ibland vilopauser.  
 
Mål: Åka och handla, bryta isoleringen, gå på stan, följa med maken ut i naturen med hund 
nästan dagligen. 
 
Avslag: För lång gångsträcka. 
 

 
89-årig ensamstående kvinna med Hemvård dagligen 
Rygg- och nervskada 
Problem: Gång- och balanssvårigheter. Har svårt att få med sig benen när hon går. Känner 
inte var hon sätter fötterna. Klarar att gå 60 – 100 m. 
 
Mål: Kunna komma ut i naturen. Stort psykiskt behov. 
 
Avslag: Användningsområdet beskrivs som fritidshjälpmedel, vilket inte bekostas av 
landstinget.  
 
 
79-årig gift man utan Hemvård. 
Artros i höften. Ej aktuellt med operation 
KOL 
Problem: Går max 50 m med kryckor. Har ej provat andra förflyttningshjälpmedel. 
 
Mål: Komma ut. 
 
Avslag: Ej provat andra förflyttningshjälpmedel. Målen ej nödvändiga för den dagliga 
livsföringen. 
 
 
 



81-årig gift man utan Hemvård 
Kronisk ryggvärk 
Artros höft och knä 
Problem: Går utan hjälpmedel inne samt med käpp och rollator ute. Måste vila efter ca 50-75 
meter. Kör även bil. 
 
Mål: Vill slippa använda bilen 2 tillfällen i veckan. 
 
Avslag: Uppfyller ej kriterierna. En elrullstol ska ej ersätta bil eller färdtjänst. 
 
 
 
30- årig gift kvinna med hemmavarande barn 
MS 
Nedsatt muskelfunktion 
 
Problem: Går utan hjälpmedel inne. Har rollator för utebruk. Klarar att gå cirka 300m. 
Muskelfunktion och andning blir kraftigt påverkat och den energi som finns är då förbrukad 
och brukare måste vila större delen av dagen.  
 
Mål: Att bli självständig i vardagsaktiviteter som att handla och hämta barn på dagis. 
 
 
Beviljas: Brukare klarar att förflytta sig mer än 100-150m, men har då förbrukat större delen 
av sin energi och orkar inte utför något mer under resterade del av dagen. 
 
 


