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Rutin för utprovning och förskrivning av elektrisk rullstol inklusive scooter 
Se både centrala och lokala rutiner. 
 
Förskrivare 

• Leg. arbetsterapeut, förskrivningsrätt även för leg. fysioterapeut/sjukgymnast. 
 

Målgrupp 

• Person som på grund av varaktig och/eller progredierande funktionsnedsättning inte kan 
eller har stora svårigheter att framföra manuell rullstol. 
 

Kriterier 

• Inte ersätta behovet av bil eller allmänna kommunikationsmedel. 
• Frekvent behov, minst 1-2 gånger/vecka, större delen av året.  
• Aktuellet läkarintyg (max 4 mån). Samsyn kring behovet ska finnas mellan läkare och 

förskrivare. Det åligger patienten att säkerställa att intyget är komplett och skickas till 
ansvarig arbetsterapeut. 

• Inte kunna gå mer än cirka 150 meter. Allternativt besparing för kommunen i form av 
minskad hemtjänstinsats. 

• Inte kunna framföra manuell rullstol längre än cirka 300 meter. Allternativt besparing för 
kommunen i form av minskad hemtjänstinsats. 

 
Bedömning av funktion görs av fysioterapeut/sjukgymnast tillsammans med arbetsterapeut. 

 
Mål med hjälpmedlet 

• Möjliggöra självständig förflyttning inom- och/eller utomhus och därmed underlätta 
vardagliga aktiviteter samt minska hjälpbehov. 
 

Förskrivning av flera 

• Endast en elrullstol eller scooter kan förskrivas/person. Nedsmutsning motiverar inte till 
förskrivning av flera. 

 
Beslut om förskrivning 
 

• Beslut om förskrivning sker efter bedömning i grupp bestående av arbetsterapeuter, 
budgetansvarig samt ansvarig fysioterapeut/sjukgymnast. MAS ska även närvara som 
sakkunnig utan budgetansvar kring patientens rättigheter utifrån lagar och rutiner.  
 

Övrigt: 
För centrala anvisningar se ”Anvisning för förskrivning av tekniska hjälpmedel”, 
”Rutinhandbok för hjälpmedel” samt ”Information till dig som får låna en elrullstol” 

http://www.torsas.se/
mailto:info@torsas.se
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• Brukaren har ersättningsansvar om hjälpmedel skadas eller försvinner (Skadeståndslagen 
1972:207). Månadsavgift tas ut efter godkänd körträning, ifylld checklista (se lokala 
avgifter). 

• Uppföljning av användning ska ske enligt tagna förskrivningsanvisningar. 
• Utomhusrullstol ska användas minst 50 timmar/år och inomhusrullstol minst 25 

timmar/år. Vid mindre användning ska behovet omprövas.  
• Kontroll av driftmätare ska göras årligen av hjälpmedelsassistent eller tekniker i samråd 

med förskrivaren.  
• Arbetsorder på reparation, anpassning läggs in inom 5 arbetsdagar. 
• Vid komplext sittande eller specifika behov görs utprovning av arbetsterapeut 

tillsammans med fysioterapeut/sjukgymnast. 
• Läkarintyget ska förnyas minst var 3:e år eller vid byte av el-rullstol. 
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