
 2021-10-11 

 

Punkter på vad en utprovning kan innehålla 
o Modell väljs utifrån behov och miljö 
o Informera om elrullstolens funktioner och begränsningar 
o Patienten provkör den elrullstolen 
o Behov av eventuella tillbehör 
o Fyll i förskrivningsblanketten 
o Lämna ut övrigt informationsmaterial till patienten till exempel "Information till  

dig som lånar elrullstol". Fyll i efterfrågade uppgifter. 

 

Information som bör lämnas på en utprovning 
ALLMÄN INFORMATION 

• Det är bra att se över sin försäkring då patienten kan bli ersättningsskyldig vid 
skadat eller stulet hjälpmedel. Försäkringen tecknas då utprovningen är 
avslutad. 

• När patient inte förflyttar sig, ska elrullstolen stängas av för att minska risken 
att patient kör på någon/något eller själv tappa balansen vid av och på 
stigning, om någon kommer åt körreglage av misstag. 

• Elrullstolen klarar att framföras i regn, men ska inte stå ute i regn. 
 

TEKNISK DATA OCH FUNKTIONER 
• Hastighet 
• Hindertagning 
• Max brukarvikt 
• Körsträcka, uppgiven körsträcka påverkas av underlaget (asfalt, grus) samt 

däcktryck. Om det är minusgrader kan körsträckan reduceras med hälften. 
 

SKÖTSEL 

• Visa bruksanvisning. 
• Laddning, elrullstolen ska laddas minst 8 timmar i sträck (ej kortare tid). Om 

elrullstol av någon anledning inte används under en period ska batterierna 
underhållsladdas i 48 timmar/var fjärde vecka. 

• Däcktryck, kolla gärna däcktryck 1g/månad, däcken har bilventil och däcktryck 
är som på en bil cirka 2-2,5kg. 

• Rengöring, använd en fuktad trasa vid rengöring. 
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KÖRTEKNIK OCH TRAFIKSÄKERHET 

• Framförs elrullstol i gångfart (så att någon kan gå bredvid) får den framföras 
på en trottoar och gångbanor. Vid snabbare hastighet ska den framföras som 
cykel (höger sida på väg eller cykelbanor). 

• Hastigheten ska anpassas efter miljön. 
• Hantera gasreglaget varsamt, behöver inte tryckas i botten.  
• Hinder tas alltid rakt framifrån, för att minska risken att välta med elrullstolen. 

Kör inte full fart uppför kanter. Elrullstolen tar inte alla höjder på kanter. Hitta 
gärna alternativa vägar för att hitta lägre avfasade kanter. 

• Om elrullstol inte orkar upp för en kant som inte är högre än vad som är 
godkänt, kan man prova med att höja hastighet på hastighetsväljaren och 
trycka lite försiktigt på gasreglage, elrullstolen kan då bli lite starkare. 

• Elrullstolen är bredare bak och därför behöver man hålla ut i svängarna. 
• NTF:s information om eldrivna rullstolar och trafiksäkerhet. 

 

FEL PÅ ELRULLSTOLEN 
• Felanmälan görs via  

 telefon till kundtjänst 
 formulär på 1177.se  
 CFH:s app 
 Av förskrivaren i webSESAM 

• Centrum för hjälpmedel lånar inte ut elrullstol under eventuell reparationstid 
eller om elrullstol blivit utdömd av tekniker. Det kan ta ett par dagar att 
reparera elrullstolen.  

• Centrum för hjälpmedel hämtar elrullstolen på hemadress om den behöver 
repareras. Inträffar olyckan/felet på annan plats får patienten ordna så att 
elrullstolen kommer till hemadressen. 

• I folder ”Information till dig som lånar elrullstol” finns några felsökningstips att 
gå igenom. 

https://ntf.se/konsumentupplysning/elrullstol-och-elskoter/

