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AKTIVRULLSTOL – SORTIMENTSÖVERSIKT 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2018-01-29       2/11 

 

 

OBJEKTINDELNING 
 

Objektindelningen nedan är framtagen enligt 5-klöverns upphandling. Indelningen är tänkt att vara ett stöd vid förskrivning av 
aktivrullstol.  
Det finns flera sortimentsöversikter för att visa på hela det aktuella manuella rullstolssortimentet: Transportrullstolar, 
Allroundrullstolar, Aktivrullstolar, Komfortrullstolar och Manuella rullstolar med ståfunktion. Då varje person har unika behov är 
det viktigt att känna till de olika rullstolsmodellerna inom hela sortimentsområdet. 
 

 

 

OBJEKT 11 AKTIVRULLSTOL 

Målgrupp: Patienten sitter större delen av dagen i sin rullstol. Patienten kör oftast rullstolen själv. Flertalet av patienterna klarar överflyttning till/från rullstolen självständigt.  
Patienten kan vara från 3 år och uppåt.  

  

OBJEKT 12 AKTIVRULLSTOL LÄTT 

Målgrupp: Patienten sitter större delen av dagen i sin rullstol. Patienten kör rullstolen själv. Patienten klarar överflyttning till/från rullstolen självständigt. Patienten förflyttar 
både sig själv och sin rullstol i och ur bil många gånger per dag. Stolen ställer förhållandevis stora krav på patienten gällande manövrering, skötsel och 
handhavande. Balanseringen är förhållandevis lätt, tippskydd och körhandtag kan saknas och rullstolen har små länkhjul och fotbåge som standard. 

  

OBJEKT 13 AKTIVRULLSTOL MED SIDOSVÄNGBARA BENSTÖD 

Målgrupp: Patienten sitter större delen av dagen i sin rullstol. Patienten kör stolen med armarna eller sparkar sig fram. Flertalet av patienterna klarar överflyttning 
självständigt, ofta med stående förflyttning. Patienter har behov av lättkörd rullstol för att spara energi samt bibehålla självständig förflyttning. 

  

OBJEKT 14 AKTIVRULLSTOL FÖR TUNGA PATIENTER 

Målgrupp: Patienten sitter större delen av dagen i sin rullstol. Patienten har behov av en lättkörd och lättmanövrerad rullstol. Patienten har behov av en bred rullstol pga sin 
vikt. Rullstolen kan köras av både patient och hjälpare. 
 

 
Förkortning i översikten: 
Std: Standard 
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OBJEKT 11 AKTIVRULLSTOL 

Målgrupp: Patienten sitter större delen av dagen i sin rullstol. Patienten kör oftast rullstolen själv. Flertalet av patienterna klarar överflyttning till/från rullstolen 
självständigt. Patienten kan vara från 3 år och uppåt. 

 

Leverantör och 
Produktnamn 

Artikelstatus + 
cirkapris  

Förskrivningsbar  
i WebSesam 

Storlekar 
 

Användarvikt Produktbeskrivning 

Panthera  
S3 

 

Aktiv artikel i 
upphandlat 
sortiment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Från 16.300 kr 

Nej 
Förskrivs efter 
utprovning med 
konsulent. 
 

Sittbredd 
33    36 
39    42 
45    50 
 
Sittdjup 
40  
 
S3 Kort: 
35  
 
S3 Large: 
45 
 

33-45 cm:  
100 kg 
 
45-50 cm: 
150 kg 
 

 Sitthöjd, standard i cm: Bak: 43 Fram: 47  

 Knävinkel: 105°  

 Främre ramvinkling: rak 

 Finns med kortare eller längre ram (kort och large) 

 Rygghöjd: 20-45 cm i steg om 5 cm 

 Justerbar ryggklädsel med kardborreband och mjuk klädsel 

 7° sittvinkel 

 Sits av hängmattetyp 

 24” drivhjul, 5” länkhjul som standard 

 Steglöst ställbar balansering 

 Fotbåge eller fotplattor 

 Sidoskydd, med eller utan armstöd 

 Tippskydd 

 Totalbredd: 21 cm bredare än sittbredd 

Panthera  
U3 

 

Aktiv artikel i 
upphandlat 
sortiment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Från 16.300 kr 

Nej 
Förskrivs efter 
utprovning med 
konsulent. 
 

Sittbredd 
33    36 
39    42 
45    
 
Sittdjup 
35-46 

33-45 cm:  
100 kg 
 
45 cm: 
150 kg 
 

 Sitthöjd, standard i cm: Bak: 43 Fram: 47  

 Knävinkel: 100°  

 Främre ramvinkling: insvängd  

 Rygghöjd: 20-45 cm i steg om 5 cm 

 Justerbar ryggklädsel med kardborreband och mjuk klädsel 

 7° sittvinkel 

 Sits av hängmattetyp 

 24” drivhjul, 3” länkhjul som standard 

 Steglöst ställbar balansering 

 Fotbåge 

 Sidoskydd 

 Tippskydd 

 Totalbredd: 21 cm bredare än sittbredd 
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OBJEKT 11 AKTIVRULLSTOL 

Målgrupp: Patienten sitter större delen av dagen i sin rullstol. Patienten kör oftast rullstolen själv. Flertalet av patienterna klarar överflyttning till/från rullstolen 
självständigt. Patienten kan vara från 3 år och uppåt. 

 

Leverantör och 
Produktnamn 

Artikelstatus + 
cirkapris  

Förskrivningsbar  
i WebSesam 

Storlekar 
 

Användarvikt Produktbeskrivning 

Sunrise Madical 
Helium 

 

Aktiv artikel i 
upphandlat 
sortiment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Från 17.500 kr 

Nej 
Förskrivs efter 
utprovning med 
konsulent. 
 

Sittbredd 
32    34  
36    38  
40    42  
44    46  
 
Sittdjup 
34-48  
i intervall 
om 2 cm 
 

125 kg  Sitthöjd i cm: Bak: 37-50 Fram: 43-57  

 Hög ram: std sitthöjd fram 47 cm, låg ram 43 cm 

 Knävinkel 100°  (vid) eller 92°  (snäv) 

 Främre ramvinkling: 0 (rak) eller 3 cm (insvängd) 

 Rygghöjd justerbar: 25-45 i steg om 2,5 cm 

 Justerbar ryggklädsel med kardborreband och mjuk klädsel 

 Anpassningsbar sitsvinkel, 0-13 cm, 8° är std 

 Sits av hängmattetyp 

 24” drivhjul är std länkhjul 3”, 4”, 5” eller 6” 

 Steglöst ställbar balansering 

 Fotbåge eller fotplattor 

 Sidoskydd, med eller utan armstöd 

 Kan fås med tippskydd 

 Totalbredd: 23 cm bredare än sittbredd 

Invacare 
Küschall K-series G3  

 

Aktiv artikel i 
upphandlat 
sortiment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Från 17.700 kr 

Nej 
Förskrivs efter 
utprovning med 
konsulent. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sittbredd 
34    36  
38    40 
42    44 
46    48 
 
Sittdjup 
37,5-52,5  
i intervall 
om 2,5 cm 
 

125 kg  Sitthöjd i cm: Bak: 38-49 Fram: 45-52 

 Knävinkel 90° eller 75° 

 Främre ramvinkling: rak eller insvängd 

 Rygghöjd: 27-48 cm i steg om 1,5 cm 

 Justerbar ryggklädsel med kardborreband och mjuk klädsel 

 Sits av hängmattetyp 

 24” drivhjul är std, länkhjul 3”, 4” eller 5” 

 5 olika balanseringsmöjligheter; 8-14 cm 

 Fotbåge 

 Sidoskydd, med eller utan armstöd 

 Kan fås med tippskydd 

 Totalbredd: 17 cm bredare än sittbredd 
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OBJEKT 11 AKTIVRULLSTOL 

Målgrupp: Patienten sitter större delen av dagen i sin rullstol. Patienten kör oftast rullstolen själv. Flertalet av patienterna klarar överflyttning till/från rullstolen 
självständigt. Patienten kan vara från 3 år och uppåt. 

 

Leverantör och 
Produktnamn 

Artikelstatus + 
cirkapris  

Förskrivningsbar  
i WebSesam 

Storlekar 
 

Användarvikt Produktbeskrivning 

Panthera  
Bambino 

 

Aktiv artikel i 
upphandlat 
sortiment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Från 16.100 kr 

Nej 
Förskrivs efter 
utprovning med 
konsulent. 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 

Sittbredd 
24    27 
30    33 
 
Sittdjup 
Sb 24: 
18-25 
 
Övriga: 
23-30 
 

60 kg  Sitthöjd, standard i cm: Bak: 39 Fram: 41  

 Knävinkel: 

 Främre ramvinkling: rak 

 Rygghöjd: 17-25 cm eller 27-35 

 Justerbar ryggklädsel med kardborreband och mjuk klädsel 

 4° sittvinkel 

 Sits av hängmattetyp 

 24” drivhjul, länkhjul 5” är std 

 Steglöst ställbar balansering 

 Bambinofotplatta 

 Sidoskydd, med eller utan armstöd 

 Körbygel finns 

 Tippskydd 

 Totalbredd: 28 cm bredare än sittbredd 

Panthera  
S2  

OBS! utgående 
artikel,  
ej i sortiment.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Levereras i mån 
av tillgång. 
 

Nej 
Förskrivs efter 
utprovning med 
konsulent. 
 
 
 
 
 
 
 
Titta på lagerstatus 
innan förskrivning. 
 

Sittbredd 
33    36 
39    42 
45    50 
 
Sittdjup 
40 
 

33-45 cm:  
100 kg 
 
45-50 cm: 
150 kg 
 

 Sitthöjd, standard i cm: Bak: 43 Fram: 47  

 Knävinkel: 105°  

 Främre ramvinkling: rak 

 Rygghöjd: 20-45 cm i steg om 5 cm 

 Justerbar ryggklädsel med spännband och mjuk klädsel 

 7° sittvinkel 

 Sits av hängmattetyp 

 24” drivhjul, 5” länkhjul som standard 

 Steglöst ställbar balansering 

 Fotbåge eller fotplattor 

 Sidoskydd, med eller utan armstöd 

 Tippskydd 

 Totalbredd: 21 cm bredare än sittbredd 
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OBJEKT 11 AKTIVRULLSTOL 

Målgrupp: Patienten sitter större delen av dagen i sin rullstol. Patienten kör oftast rullstolen själv. Flertalet av patienterna klarar överflyttning till/från rullstolen 
självständigt. Patienten kan vara från 3 år och uppåt. 

 

Leverantör och 
Produktnamn 

Artikelstatus + 
cirkapris  

Förskrivningsbar  
i WebSesam 

Storlekar 
 

Användarvikt Produktbeskrivning 

Panthera  
U2 

 

OBS! utgående 
artikel,  
ej i sortiment.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Levereras i mån 
av tillgång. 
 

Nej 
Förskrivs efter 
utprovning med 
konsulent. 
 
 
 
 
 
 
 
Titta på lagerstatus 
innan förskrivning. 
 

Sittbredd 
33    36 
39    42 
45     
 
Sittdjup 
35-46 
 

33-45 cm:  
100 kg 
 
45 cm: 
150 kg 
 

 Sitthöjd, standard i cm: Bak: 43 Fram: 47  

 Knävinkel: 100°  

 Främre ramvinkling: insvängd  

 Rygghöjd: 20-45 cm i steg om 5 cm 

 Justerbar ryggklädsel med kardborreband och mjuk klädsel 

 7° sittvinkel 

 Sits av hängmattetyp 

 24” drivhjul, 3” länkhjul som standard 

 Steglöst ställbar balansering 

 Fotbåge 

 Sidoskydd 

 Tippskydd 

 Totalbredd: 21 cm bredare än sittbredd 
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OBJEKT 12 AKTIVRULLSTOL LÄTT 

Målgrupp: Patienten sitter större delen av dagen i sin rullstol. Patienten kör rullstolen själv. Patienten klarar överflyttning till/från rullstolen självständigt. Patienten förflyttar 
både sig själv och sin rullstol i och ur bil många gånger per dag. Stolen ställer förhållandevis stora krav på patienten gällande manövrering, skötsel och 
handhavande. Balanseringen är förhållandevis lätt, tippskydd och körhandtag kan saknas och rullstolen har små länkhjul och fotbåge som standard. 

 

Leverantör och 
Produktnamn 

Artikelstatus + 
cirkapris  

Förskrivningsbar 
i WebSesam 

Storlekar Användarvikt Produktbeskrivning 

Panthera 
U3 Light och U3 Light L 

 

Aktiv artikel i 
upphandlat 
sortiment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Från 20.700 kr 

Nej 
Förskrivs efter 
utprovning med 
konsulent. 
 
 
 

Sittbredd 
33    36 
39    42 
45     
 
Sittdjup 
35-46 
 

100 kg  Sitthöjd, standard i cm: Bak: 43 Fram: 47  

 Knävinkel: 100°  

 Främre ramvinkling: insvängd  

 Rygghöjd: 25-35 cm i steg om 5 cm, ej låsbarrygg 

 Justerbar ryggklädsel med kardborreband och mjuk klädsel 

 7° sittvinkel 

 Sits av hängmattetyp 

 24” drivhjul, 3” länkhjul  

 Fast balansering, 2 olika stolsmodeller; U3 Light eller U3 Light L 

 Fotbåge 

 Enhandsbroms 

 Utan tippskydd och körhandtag som std 

 Totalbredd: 21 cm bredare än sittbredd 

Panthera 
X 

 

Aktiv artikel i 
upphandlat 
sortiment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Från 42.800 kr 

Nej 
Förskrivs efter 
utprovning med 
konsulent. 
 

Sittbredd 
33    36 
39    42 
45     
 
Sittdjup 
35-46 
 

100 kg  Sitthöjd, standard i cm: Bak: 43 Fram: 47  

 Knävinkel: 100°  

 Främre ramvinkling: insvängd  

 Rygghöjd: 22-35 cm i steg om 1 cm, ej låsbarrygg 

 Justerbar ryggklädsel med kardborreband och mjuk klädsel 

 7° sittvinkel 

 Sits av hängmattetyp 

 24” drivhjul, 3” länkhjul  

 Fast balansering 

 Fotbåge 

 Enhandsbroms 

 Utan tippskydd och körhandtag 

 Totalbredd: 21 cm bredare än sittbredd 
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OBJEKT 12 AKTIVRULLSTOL LÄTT 

Målgrupp: Patienten sitter större delen av dagen i sin rullstol. Patienten kör rullstolen själv. Patienten klarar överflyttning till/från rullstolen självständigt. Patienten förflyttar 
både sig själv och sin rullstol i och ur bil många gånger per dag. Stolen ställer förhållandevis stora krav på patienten gällande manövrering, skötsel och 
handhavande. Balanseringen är förhållandevis lätt, tippskydd och körhandtag kan saknas och rullstolen har små länkhjul och fotbåge som standard. 

 
Leverantör och 
Produktnamn 

Artikelstatus + 
cirkapris  

Förskrivningsbar 
i WebSesam 

Storlekar Användarvikt Produktbeskrivning 

Sunrise Medical 
Helium Light 

 

Aktiv artikel i 
upphandlat 
sortiment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Från 18.300 kr 

Nej 
Förskrivs efter 
utprovning med 
konsulent. 
 

Sittbredd 
32    34  
36    38  
40    42  
44    46  
 
Sittdjup 
34-48  
i intervall 
om 2 cm 
 

100 kg  Sitthöjd i cm: Bak: 37-50 Fram: 43-57  

 Hög ram: std sitthöjd fram 47 cm, låg ram 43 cm 

 Knävinkel 100°  (vid) eller 92°  (snäv) 

 Främre ramvinkling: 0 (rak) eller 3 cm (insvängd) 

 Rygghöjd justerbar: 25-45 i steg om 2,5 cm 

 Justerbar lättviktsryggklädsel med kardborreband och mjuk klädsel 

 Anpassningsbar sitsvinkel, 0-13 cm, 8° är std 

 Sits lättvikt av hängmattetyp 

 24” drivhjul är std länkhjul 3”, 4”, 5” eller 6” 

 Steglöst ställbar balansering 

 Fotbåge  

 Sidoskydd 

 Utan tippskydd och körhandtag som std 

 Totalbredd: 23 cm bredare än sittbredd 

Panthera 
U2 Light 

 

OBS! utgående 
artikel,  
ej i sortiment.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Levereras i mån 
av tillgång. 
 

Nej 
Förskrivs efter 
utprovning med 
konsulent. 
 
 
 
 
 
 
 
Titta på lagerstatus 
innan förskrivning. 
 

Sittbredd 
33    36 
39    42 
45     
 
Sittdjup 
35-46 
 

100 kg  Sitthöjd, standard i cm: Bak: 43 Fram: 47  

 Knävinkel: 100°  

 Främre ramvinkling: insvängd  

 Rygghöjd: 25-35 cm i steg om 5 cm, ej låsbarrygg 

 Justerbar ryggklädsel med kardborreband och mjuk klädsel 

 7° sittvinkel 

 Sits av hängmattetyp 

 24” drivhjul, 3” länkhjul  

 Fast balansering, 2 olika stolsmodeller; U2 Light eller U2 Light L 

 Fotbåge 

 Enhandsbroms 

 Utan tippskydd och körhandtag som std 

 Totalbredd: 21 cm bredare än sittbredd 
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OBJEKT 13 AKTIVRULLSTOL MED SIDOSVÄNGBARA BENSTÖD 

Målgrupp: Patienten sitter större delen av dagen i sin rullstol. Patienten kör stolen med armarna eller sparkar sig fram. Flertalet av patienterna klarar överflyttning 
självständigt, ofta med stående förflyttning. Patienter har behov av lättkörd rullstol för att spara energi samt bibehålla självständig förflyttning. 

 

Leverantör och 
Produktnamn 

Artikelstatus + 
cirkapris  

Förskrivningsbar 
i WebSesam 

Storlekar Användarvikt Produktbeskrivning 

Panthera 
Panthera S3 Swing 

 

Aktiv artikel i 
upphandlat 
sortiment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Från 21.100 kr 

Nej 
Förskrivs efter 
utprovning med 
konsulent. 
 

Sittbredd 
36    39    
42    45     
50 
 
Sittdjup 
40 
 

36-45 cm:  
100 kg 
 
45-50 cm: 
150 kg 
 

 Sitthöjd, standard i cm: Bak: 43 Fram: 45  

 Knävinkel: 105°  

 Främre ramvinkling: rak  

 Rygghöjd: 20-45 cm i steg om 5 cm 

 Justerbar ryggklädsel med kardborreband och mjuk klädsel 

 4° sittvinkel 

 Sits av hängmattetyp 

 24” drivhjul, 5” länkhjul  

 Steglöst ställbar balansering 

 Fällbara, svängbara fotplattor 

 Sidoskydd, med eller utan armstöd 

 Körhandtag finns 

 Tippskydd 

 Totalbredd: 21 cm bredare än sittbredd 

Invacare 
XLT Swing 

 
 

Aktiv artikel i 
upphandlat 
sortiment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Från 14.300 kr 

Nej 
Förskrivs efter 
utprovning med 
konsulent. 
 

Sittbredd 
33    35,5 
38    40,5  
43    45,5 
48    50,5 
 
Sittdjup 
40    45 
50 
 
 

135 kg  Sitthöjd: 39-52 cm 

 Knävinkel: 80° eller 90° 

 Främre ramvinkling: rak  

 Rygghöjd: 20-49 cm i steg om 5 cm 

 Justerbar ryggklädsel med kardborreband och mjuk klädsel 

 0-14° sittvinkel 

 Sits av hängmattetyp 

 24” drivhjul, 5” länkhjul  

 4 balanseringslägen 

 Fällbara, vinkelfasta eller vinkelställbara svängbara fotplattor 

 Sidoskydd, med eller utan armstöd 

 Körhandtag finns 

 Tippskydd 

 Totalbredd: 20 cm bredare än sittbredd 
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OBJEKT 13 AKTIVRULLSTOL MED SIDOSVÄNGBARA BENSTÖD 

Målgrupp: Patienten sitter större delen av dagen i sin rullstol. Patienten kör stolen med armarna eller sparkar sig fram. Flertalet av patienterna klarar överflyttning 
självständigt, ofta med stående förflyttning. Patienter har behov av lättkörd rullstol för att spara energi samt bibehålla självständig förflyttning. 

 
Leverantör och 
Produktnamn 

Artikelstatus + 
cirkapris  

Förskrivningsbar 
i WebSesam 

Storlekar Användarvikt Produktbeskrivning 

Panthera 
Panthera S2 Swing 

 

OBS! utgående 
artikel,  
ej i sortiment.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Levereras i mån 
av tillgång. 
 

Nej 
Förskrivs efter 
utprovning med 
konsulent. 
 
 
 
 
 
 
 
Titta på lagerstatus 
innan förskrivning. 
 

Sittbredd 
36    39    
42    45     
50 
 
Sittdjup 
40 
 

36-45 cm:  
100 kg 
 
45-50 cm: 
150 kg 
 

 Sitthöjd, standard i cm: Bak: 43 Fram: 45  

 Knävinkel: 105°  

 Främre ramvinkling: rak  

 Rygghöjd: 20-45 cm i steg om 5 cm 

 Justerbar ryggklädsel med kardborreband och mjuk klädsel 

 4° sittvinkel 

 Sits av hängmattetyp 

 24” drivhjul, 5” länkhjul  

 Steglöst ställbar balansering 

 Fällbara, svängbara fotplattor 

 Sidoskydd, med eller utan armstöd 

 Körhandtag finns 

 Tippskydd 

 Totalbredd: 21 cm bredare än sittbredd 
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OBJEKT 14 AKTIVRULLSTOL FÖR TUNGA PATIENTER 

Målgrupp: Patienten sitter större delen av dagen i sin rullstol. Patienten har behov av en lättkörd och lättmanövrerad rullstol. Patienten har behov av en bred rullstol pga sin 
vikt. Rullstolen kan köras av både patient och hjälpare. 
 

Leverantör och 
Produktnamn 

Artikelstatus + 
cirkapris  

Förskrivningsbar 
i WebSesam 

Storlekar Användarvikt Produktbeskrivning 

Invacare  
XLT Max 

Aktiv artikel i 
upphandlat 
sortiment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Från 27.600 kr 

Nej 
Förskrivs efter 
utprovning med 
konsulent. 
 
 
 

Sittbredd 
50,5 
55,5 
60,5 
 
Sittdjup 
50 
55 
60 
 

180 kg  Sitthöjd, standard i cm: Bak: 39-46 Fram: 44-52 

 Främre ramvinkling: rak  

 Rygghöjd: 40-49 cm 

 Justerbar ryggklädsel med kardborreband och mjuk klädsel 

 0-14° sittvinkel 

 Sits av hängmattetyp 

 24” drivhjul, 5,5”, 6” eller 7” länkhjul  

 4 balanseringslägen 

 Fotbåge eller fotplatta i tre delar 

 Sidoskydd, med eller utan armstöd 

 Körhandtag finns 

 Tippskydd 

 Totalbredd: 21 cm bredare än sittbredd 

 


