
 

 
Information till dig som får låna en elrullstol 
( Denna information ges ut av kommunerna i Kalmar län och är ett komplement till 
tillverkarens bruksanvisning) 

 
 
 
 
 

 
   
 
 
Utprovningsdatum:  
Modell/Fabrikat:  
Inventarienummer:  
Serienummer:  
Avsedd att användas:   
(av brukaren själv inomhus och/eller utomhus eller vårdarmanövrerad) 
Förskrivare/yrke:  
Telefon:  
Mail:  
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Elrullstolen som du har fått förskriven ägs av din kommun/KHS 
hjälpmedelsverksamhet.  
I samband med lånet av elrullstolen får du nu information om hur den ska 
användas och skötas. Därefter blir det ditt ansvar att se till att den sköts på bästa 
möjliga sätt enligt medföljande bruksanvisning från elrullstolstillverkaren. 
 
Hjälpmedelstekniker sköter alla reparationer, service, anpassningar och 
monteringar på elrullstolen. Endast hjälpmedelstekniker har behörighet att 
göra ändringar på elrullstolen. 
 
Du har ansvar för att: 

• förvaring och laddning sker inomhus, i ett torrt och låsbart utrymme som 
är frostfritt. 

• att elrullstolen sköts enligt gällande bruksanvisning 
• ha kännedom om de trafikregler som gäller för din elrullstol. 
• framföra elrullstolen på ett sådant sätt att du inte utsätter andra människor 

för några risker. Du kan bli skadeståndsskyldig om du vållar skada på 
annan person eller egendom.  

• kontakta ditt försäkringsbolag för att kontrollera att du har försäkring som 
täcker elrullstolen mot t ex stöld, brand och annan oförutsedd skade-
görelse.   

• kontakta din förskrivare om din förmåga/hälsa förändras så att du 
inte kan köra elrullstolen på ett säkert sätt.  

• återlämna elrullstolen när du inte längre har behov av den eller inte längre 
använder den mer än 50 timmar/år. Ta kontakt med din förskrivare när du 
vill återlämna elrullstolen. 

 
Du är ersättningsskyldig om du misskött din elrullstol, om den skadats utöver 
normal förslitning, om den återlämnas onormalt nedsmutsad, om du förlorat den 
eller om du på egen hand gjort ändringar på elrullstolen.  
Det är bara du som får köra elrullstolen och du får inte skjutsa någon annan 
person med den. Endast mindre last (t ex matkassar) får transporteras på 
elrullstolen. 
 
Rengöring 
Rengöring behöver göras regelbundet. Använd en lätt fuktad trasa med milt 
rengöringsmedel. Elrullstolen får aldrig spolas av med vatten. 
 
Laddning  
Elrullstolens gelbatterier behöver laddas regelbundet och genom det förlänger 
du dess livslängd. Vid daglig användning bör laddning ske under natten. 
Om elrullstolen inte används under en längre period behöver den ändå 
underhållsladdas var 14:e dag. 
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Luftpumpade däck 
Om elrullstolen har luftpumpade däck behöver det regelbundet kontrolleras att 
lufttrycket är det rätta (se elrullstolens bruksanvisning).  
Om lufttrycket inte är rätt kan det ge sämre köregenskaper, minskad komfort, 
kortare körsträcka, ökat slitage och ökad risk för punktering. Däcken kan 
pumpas på bensinstationer eller med egen kompressor. 
 
Funktionskontroll 
Funktionskontroll behöver göras regelbundet, då du kontrollerar elrullstolens 
alla funktioner så att det inte blir ett hinder när du ska använda den t ex 
belysning, reflexer och signalhorn.  
 
Oxygen/syrgasbehandling.  
Det är ofarligt att använda oxygen i samband med elrullstolskörning. Det är 
viktigt att gasflaskan placeras i en särskild syrgashållare. Syrgashållare monteras 
alltid av hjälpmedelstekniker.  
 
Körträning 
Förskrivaren bedömer i samråd med dig vilken körträning du behöver för att 
köra din elrullstol på ett tryggt och säkert sätt. Körträning görs tillsammans med 
förskrivare i den miljö du kommer att vistas i. Det är förskrivaren som bedömer 
när du får köra elrullstolen på egen hand. Efter avslutad körträning förskrivs 
elrullstolen på prov 4 månader för att se att den passar just ditt behov och att den 
används enligt överrenskommelse. Därefter förskrivs elrullstolen och 
regelbundna uppföljningar görs av förskrivare 1 gång/år. 
 
Att tänka på: 
Var noggrann med att alltid stänga av elrullstolen vid alla överflyttningar och 
när du står stilla. Tänk på att låsa elrullstolen om du lämnar den obevakad till 
exempel utanför affären. 
 
Elrullstolen i trafiken 
Innan du tränar i trafik behöver du kunna de trafikregler som gäller din 
elrullstol!  
 
Du är skyldig att känna till och rätta dig efter de trafikregler som gäller för din 
elrullstol. Detta innebär att: 

- du inte i onödan får hindra eller störa övrig trafik. 
- du ska följa allmänna trafikanvisningar beträffande vägmärken, 

trafiksignaler och anvisningar av polisman. 
- det inte är lämpligt att köra med elrullstolen om du druckit alkohol eller 

använt dig av några droger. Tänk på att viss medicin kan vara olämplig att 
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använda vid framförandet av fordon. (Hör med din läkare om du har 
frågor runt detta.) 

- Om du inte kör fortare än normal gångfart (ca 4 km/h) betraktas du som 
gångtrafikant. Det innebär att du ska köra på trottoaren och använda 
övergångsställen. 

- Om du däremot kör fortare än gångfart gäller samma regler som för en 
cyklist. Du ska då använda cykelbana och om det inte finns ska du köra 
långt ut på vägens högra kant. 
 

Mörkerkörning 
Vid mörkerkörning krävs att elrullstolen ska vara utrustad med både vita 
strålkastare framåt, röda baklyktor och reflexer framtill, baktill och åt sidorna.   
Ett bra tips kan vara att hänga en reflexväst på ryggstödet så syns du bättre i 
mörkret. 
 
Efter en ev. olycka eller tillbud 
Om det sker en olycka eller en händelse inträffar som skulle kunna leda till en 
allvarlig olycka vid användande av elrullstolen ska du snarast kontakta din 
förskrivare. Använd sedan inte elrullstolen förrän hjälpmedelstekniker undersökt 
stolen och din förskrivare gett dig klartecken. 
 
Bärgning 
Om elrullstolen slutar att fungera långt hemifrån måste den bärgas. Kommunen 
står inte för kostnad av bärgning.  
Tips: ofta kan färdtjänst eller någon bekant hjälpa dig att få hem elrullstolen. 
 
 
Reparation/service 
I kommunerna i Kalmar län utförs reparationer/service av elrullstolarna av 
behörig tekniker på KHS hjälpmedelscentraler i Kalmar och Västervik. Kontakta 
i första hand din förskrivare som i sin tur kontaktar hjälpmedelstekniker.  
 
Transport med bil 
Vid transporter med elrullstolen i bil är det alltid säkrare att sitta på ett säte och 
använda bilens säkerhetsbälte än att sitta kvar i elrullstolen (även om du 
använder höftbälte/bröstsele, elrullstolen är fastspänd och elrullstolen är 
krocktestad).  
Elrullstolen ska vara ordentligt fastsatt vid alla transporter och då ska transport-
fästena på elrullstolen användas. Om du sitter kvar i elrullstolen ska du själv 
sitta fastspänd med det säkerhetsbälte som finns i transportmedlet eftersom 
elrullstolens bälten inte räcker vid en ev. kollision. 
Din elrullstol ska alltid vara avstängd under transporten.  
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Om din elrullstol skadas i samband med transporter är det viktigt att du anmäler 
detta till din förskrivare. 
Transporter med kollektivtrafik och med färdtjänst 
Det som gäller vid biltransporter gäller även vid färd med buss, spårvagn, tåg 
eller flyg (se ovan). 
I de flesta kollektivtrafikfordon finns det särskilda rullstolsplatser med 
ordentliga ryggstöd och där du färdas baklänges.  
När du ska ta med dig din elrullstol vid transport med t ex buss, spårvagn, tåg 
eller flyg och resor med färdtjänst är det viktigt att du kontaktar det aktuella 
företaget som ansvarar för resan för att ta reda på vilka regler och begränsning 
beträffande elrullstolens mått och vikt som gäller. Ibland vill flygbolagen ha 
reda på om elrullstolen går att frakta i mindre delar. De flesta flygbolag 
efterfrågar även flygcertifikat/intyg på att elrullstolsbatterier innehåller 
batterigel och inte batterisyra.  
 
Återlämning 
Vid återlämning av elrullstolen kontaktar du din förskrivare. Elrullstolen ska 
återlämnas hel och ren.  
 
Om du ska flytta kontakta din förskrivare i god tid innan flytten.  
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