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Vi planerar en elrullstolsutbildning 
För den som förskriver en elrullstol eller elskoter är det viktigt med ett sys-

tematiskt arbetssätt, exempelvis checklistor för att allt väsentligt ska finnas 

med när information och körträning ges (NTF-rapport 2020:2). 

Förskrivning av elrullstol är ett av de produktområden som kräver kontakt 

med hjälpmedelskonsulent i processen och särskild förskrivningsrutin.  

Som stöd till dig som är förskrivare finns stöddokument i förskrivningspro-

cessen och kontakt ska alltid tas med hjälpmedelskonsulent inom Länsenhet-

en Särskilt stöd. Kontaktuppgifter finns på Hjälpmedelsportalen. 

Vi planerar och tänker erbjuda en utbildning till dig som förskriver 

elrullstol.  

Vi vill veta ert behov.  

Vi har några frågor: 

 Vilken del av förskrivningsprocessen har du störst behov av att lära 

dig mer om, se preliminärt innehåll? 

 Hur mycket tid kan du avsätta för utbildning? 

 Kan du delta på plats i Boden/Luleå/Piteå alternativt Gälli-

vare/Kiruna? 

 Kan du delta via videomöte? 

 

Svara på ovanstående frågor senast 31 augusti 2020 via mail till 

Hjälpmedelskonsulent Annika.Olsson@norrbotten.se 

Hjälpmedelskonsulent Eva.Busk@norrbotten.se 

Hjälpmedelskonsulent Marianne.Spets@norrbotten.se 

Hjälpmedelskonsulent Marit.Persson@norrbotten.se 

Preliminärt innehåll i utbildning 

1. Individuell behovsbedömning 

Vad behöver du för stöd i att bedöma behov av insatser? 

Vem kan få elrullstol förskriven? 

Hur svårt ska hälsotillståndet vara? 

Hur kan du som arbetsterapeut samråda med läkare? Varför behövs samråd? 

När ska det göras? 

2. Prova ut, anpassa, välja specifik produkt 

Hur väljer du enklaste modell som motsvarar behovet? 

Vad gäller vid specialanpassning? 

Hur gör du en funktionskontroll av elrullstolen? 
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3. Informera 

Vad behöver du informera patienten om? 

Vad behöver du informera om när det gäller trafikregler? 

Vilken skriftlig information behöver du lämna ut? 

4. Instruera och träna 

Hur kan du anpassa träningstillfällena för respektive patient? 

Hur många gånger ska du träna tillsammans med patienten? 

Hur kan du avgöra om patienten kan framföra elrullstolen på ett säkert sätt? 

5. Följa upp och utvärdera funktion och nytta 

När ska elrullstolen följas upp? 

Hur kan en uppföljning göras? 

Hur kan jag ta beslut om åtgärd, anpassa, byta modell eller ta tillbaka elrull-

stolen? 

 

 


