
 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

Vägledning vid förskrivning av elrullstolar 
 
 
 
”Förskrivaren ska välja hjälpmedel ur det återlämnade sortimentet och därefter 
nya produkter ur det upphandlade sortimentet. Undantag får endast ske när det 
finns konkret funktionsmässig motivering.” – Utdrag från Khs ”Anvisning för förskrivning av 
tekniska hjälpmedel.”. 

 
Då begagnat sortiment eller upphandlat sortiment inte uppfyller brukarens 
behov, rekommenderas kontakt med hjälpmedelskonsulent. 

 
 
Vid förskrivning i webSESAM av elrullstol kan förslag på likvärdig ersättnings-
produkt lämnas om sådan finns i lager på KHS.  
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Inledning 
 
Från och med 1 juni 2020 gäller ett nytt avtal på elrullstolar. I vägledningen 
hittar ni kortfattad information om varje produkt. För mer detaljerad informat-
ion, hänvisar vi till Hjälpmedelstjänsten eller till respektive leverantörs hemsida. 
 
Vår förhoppning är att den här vägledningen ska göra det lättare för er som 
förskrivare att hitta det hjälpmedel i avtalet som passar just er brukare. 
 
Vägledningen gäller endast upphandlade produkter och begagnat sortiment, 
alltså inte leverantörernas övriga produkter.  
 
 
 
Leverantörer med avtal från och med 2020-07-01: 
 
www.decon.se  
www.etac.se  
www.invacare.se  
www.lbmedical.se  
www.permobil.se 
www.sunrisemedical.se 
 
 
 
 
Länk till Hjälpmedelstjänsten  hittar ni i webSESAM. 
  

http://www.decon.se/
http://www.etac.se/
http://www.invacare.se/
http://www.lbmedical.se/
http://www.permobil.se/
http://www.sunrisemedical.se/
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Förenklad avtalsinformation elrullstolar 20200601- 20220531, 
med möjlighet till förlängning 1+1 år  
 
Avtalsnamn: Elrullstolar - länsupphandling U-110-2019 
 
Avtalsnr: U-110-2019 
 
Avtal har tecknats med nedanstående firmor: 
Invacare 
Permobil 
Sunrise Medical 
 
 
 
Hjälpmedel Produkt Leverantör 
Bakhjulsdriven elrull-
stol, vårdarmanövrerad 

Ichair mc2 med vårdar-
styrning 

LB Medical 

Bakhjulsdriven elrull-
stol, brukarmanövrerad 

Ichair mc2 Ute LB Medical 

Scooter Sterling Elite2 plus Sunrise Medical 
Mitthjulsdriven elrull-
stol, Bas 

Ichair Orbit LBmedical 

Mitthjulsdriven elrull-
stol, Avancerad 

M3 Permobil 

Framhjulsdriven elrull-
stol, Bas 

Ichair mcFront LBMedical 

Framhjulsdriven elrull-
stol, Avancerad 

F3 Corpus  Permobil 

Drivaggregat, Vårdar-
manövrerat 

 Lille Viking 
E-Walk 
Viamobil V25 

Etac 
Decon Wheel 
Invacare 

Drivaggregat, Brukar-
manövrerat 

Smart Drive MX2 
Smoov One 

Permobil 
Invacare 

Elektriska drivhjul E-Move 
E-motion M25 

Decon Wheel 
Invacare 
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Innehållsförteckning 
Du kommer direkt till rätt sida i vägledningen genom att hålla ner Ctrl och 
klicka på produktnamnet;  
 
 

1.  Bakhjulsdriven elrullstol, vårdarmanövrerad  
Ichair Mc2 med z-styrning 
 

2. Bakhjulsdriven, brukarmanövrerad 
Ichair Mc2 Ute 
 

3. Scooter 
Sterling Elite2 Plus 

 
4. Mitthjulsdriven elrullstol ,Bas 

Ichair Orbit 
 

5. Mitthjulsdriven elrullstol, Avancerad 
M3 
 

6. Framhjulsdriven elrullstol, Bas 
Ichair mcFront 

 
7. Framhjulsdriven elrullstol, Avancerad 

F3  
 

8. Drivaggregat, Vårdarmanövrerat 
Lille Viking 
E-walk 
Viamobil V25 
 

9. Drivaggregat, Brukarmanövrerat 
Smart Drive MX2 
Smoov One 
 

10. Elektriska drivhjul 
E-move 
E-motion M25 
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Bakhjulsdriven elrullstol, vårdarmanövrerad 
 

Beskrivning patientgrupp: 
Vuxna personer som inte behöver någon eller mycket liten anpassning av sit-
tandet. Överflyttningarna görs självständigt eller med hjälp av annan person 
eller hjälpmedel.  
Rullstolen används från några timmar upp till hela dagen. 
Personen har behov att ta sig fram både ute- och inomhus, kunna ta promena-
der och uträtta ärenden. Den används för promenader i välplanerad utomhus-
miljö, på asfalt eller liknande underlag. Elrullstolen framförs av vårdare eller 
anhörig.  

Begagnat sortiment 
Quickie SalsaR, Bora med intuitiv vårdarstyrning alt Z-styrning 

Avtalat sortiment 
Produktnamn: Ichair Mc2 med Z-styrning 
Leverantör: LB Medical 

Standardutförande 
Plansits, elektrisk tilt, ställbar ryggklädsel, vinkelfasta benstöd, armstöd, väsk-
krokar och vårdarstyrning 
 

Tillbehör 
Amputationsbenstöd 
Bord 
Nackstöd 
Vinkelställbara benstöd 
Säkerhetsbälte 

 

 
 
Sitsbredd: 38-53cm 
Sitsdjup: 39-53 cm 
Totalbredd: 58cm  
Längd utan benstöd: 104 cm inkl vårdarstyrning 
Längd med vinkelfasta benstöd: 139,5cm inkl vårdarstyrning 
Vikt: 108kg 
Max brukarvikt: 160 kg 
Hastighet: 6 km/h 
 
Vid förskrivning i webSESAM av elrullstol kan förslag på likvärdig ersättnings-
produkt lämnas om sådan finns i lager på KHS.  
 
Tillbaka till innehållsförteckningen  
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Bakhjulsdriven elrullstol, brukarmanövrerad 
 

Beskrivning patientgrupp: 
Vuxna personer som inte behöver någon eller mycket liten anpassning av sit-
tandet. Överflyttningarna görs självständigt eller med hjälp av annan person 
eller hjälpmedel. 
Rullstolen används från några timmar upp till hela dagen. 
Personen har behov att ta sig fram både ute- och inomhus, kunna ta promena-
der och uträtta ärenden. Den används för promenader i utomhusmiljö, på as-
falt, grusvägar och/eller mindre välplanerade miljöer. 

Begagnat sortiment 
Elrullstol Bora 

Avtalat sortiment 
Produktnamn: Ichair Mc2 
Leverantör: LB Medical 

Standardutförande 
Plansits, elektrisk tilt, ställbar ryggklädsel, vinkelfasta benstöd samt armstöd 
 
 

Tillbehör 
Amputationsbenstöd 
Bord 
Nackstöd 
Vinkelställbara benstöd 
Väskkrokar 
Säkerhetsbälte 
 

 
 
 
 
 
Sitsbredd: 38-53 cm 
Sitsdjup: 39-53 
Totalbredd: 62 cm  
Längd utan benstöd: 84 cm 
Längd med vinkelfasta benstöd: 107,5 cm 
Vikt: 108kg 
Max brukarvikt 160 kg 
Hastighet: 10 km/h 
 
Tillbaka till innehållsförteckningen 
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Scooter,  
 

Beskrivning patientgrupp 

Den här typen av scooter används av personer som inte behöver någon eller 
liten anpassning av sittandet. 
Scootern används från kortare tid upp till flera timmar per dag. 
Scootern används främst utomhus på asfaltsunderlag eller liknande samt i 
mindre välplanerade miljöer. Scootern används också i offentliga miljöer till 
exempel affärer och det är vanligt att scootern förvaras i rullstolsgarage av mo-
dellen BB 30 som har begränsad golvyta. 

Begagnat sortiment: 
Sterling Elite XS och Sterling Elite2 Plus, Comet, Minicrosser M1 och M2 

Avtalat sortiment 
Produktnamn: Sterling Elite2 plus 
Leverantör: Sunrise Medical 

Standardutförande 
Trehjulig scooter med sits, korg fram, transportfästen, belysning och blinkers. 
 

Tillbehör  
Backspegel 
Korg bak 
Käpphållare 
Rollatorhållare 
Säkerhetsbälte 
Syrgashållare 
 

 
 
 
 
Sitsbredd: 47,5cm 
Totalbredd: 65cm 
Totallängd: 139 cm 
Vikt: 140 kg 
Max brukarvikt: 175 kg 
Hastighet: 15km/h 
 
Vid förskrivning i webSESAM av elrullstol kan förslag på likvärdig ersättnings-
produkt lämnas om sådan finns i lager på KHS.  
 
 
Tillbaka till innehållsförteckningen 
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Mitthjulsdriven elrullstol, Bas 
 

Beskrivning patientgrupp: 
Vuxna personer som inte behöver någon eller mycket liten anpassning av sit-
tandet. Överflyttningarna görs självständigt eller med hjälp av annan person 
eller hjälpmedel. 
Rullstolen används från några timmar upp till hela dagen. 
Personen har behov av att ta sig fram både inom- och utomhus, kunna åka på 
promenader, uträtta ärenden samt delta i aktiviteter. Elrullstolen används i pla-
nerad utemiljö med olika underlag. Elrullstolen ska vara smidig inomhus. 

Avtalat sortiment 
Produktnamn: Ichair Orbit 
Leverantör: LB Medical 

Standardutförande 
Plansits, elektrisk tilt, ställbar ryggklädsel, centrummonterad fotplatta samt 
armstöd  
 

Tillbehör 
Vårdarstyrning 
Alternativa ryggstöd/dynor 
Nackstöd 
Bålstöd 
Lårstöd 
Bord 
Manuella vinkelställbara benstöd och 
vinkelfasta benstöd 
 

 
 
 
 
Sitsbredd: 38-53 cm 
Sitsdjup: 39-53 cm 
Totalbredd: 60 cm 
Längd utan benstöd: 87 cm 
Längd inkl centermonterat benstöd: 115 cm 
Vikt: 176 kg 
Max brukarvikt: 160 kg 
Hastighet: 10km/h 
 
Tillbaka till innehållsförteckningen 
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Mitthjulsdriven elrullstol, Avancerad 

Beskrivning patientgrupp: 
Vuxna personer med behov av ett anpassat sittande. Personen behöver själv-
ständigt kunna göra lägesförändringar i rullstolen för att variera sittställning 
mellan aktivitet-vila varför rullstolen måste ha elreglerade sitsfunktioner. Över-
flyttning till och från rullstolen sker oftast med hjälp av annan per-
son/personlyft alternativt via sidoförflyttning. 
Rullstolen används från några timmar upp till hela dagen. Personen har behov 
av att ta sig fram både inom- och utomhus, kunna åka på promenader, 
uträtta ärenden, samt delta i aktiviteter. Rullstolen används i planerad utemiljö 
med olika underlag. Rullstolen ska vara smidig inomhus. 

Begagnat sortiment 
Produktnamn: Quickie SalsaM  2 
Leverantör: Sunrise Medical 

Avtalat sortiment 
Produktnamn: Permobil M3 
Leverantör: Permobil 

Standardutförande 
Plansits, ställbar ryggklädsel, centrummonterad fotplatta, armstöd elektrisk lyft, 
tilt 50 grader och ryggfällning 
 

Tillbehör 
Vårdarstyrning 
Alternativa ryggstöd/dynor 
Nackstöd 
Bålstöd 
Lårstöd 
Bord 
Manuella vinkelställbara benstöd och 
vinkelfasta benstöd 
  
 
 
Sitsbredd: 39,5 - 57cm 
Sitsdjup: 37-57 
Totalbredd: 61,5 cm (- 790 beroende på sitsbredd) 
Längd utan benstöd: 79,5cm 
Längd inkl centermonterat benstöd: 108 cm 
Vikt: 183 kg 
Max brukarvikt: 150 kg 
Hastighet: 10km/h 
 
Tillbaka till innehållsförteckningen 
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Framhjulsdriven elrullstol, Bas 

Beskrivning patientgrupp:  
Vuxna personer som inte behöver någon eller mycket liten anpassning av sit-
tandet. Överflyttningarna görs självständigt eller med hjälp av annan person 
eller hjälpmedel. 
Rullstolen används från några timmar upp till hela dagen. 
Personen har behov av att ta sig fram både inom- och utomhus, kunna åka på 
promenader, uträtta ärenden samt delta i aktiviteter. Elrullstolen används i pla-
nerad utemiljö med olika underlag. Elrullstolen ska vara smidig inomhus. 

Avtalat sortiment 
Produktnamn: McFront 
Leverantör: LB Medical 

Standardutförande  
Plansits, elektrisk tilt, ställbar ryggklädsel, centrummonterad fotplatta samt 
armstöd 
 

Tillbehör 
Vårdarstyrning 
Alternativa ryggstöd/dynor 
Nackstöd 
Bålstöd 
Lårstöd 
Bord 
Manuella vinkelställbara benstöd och 
vinkelfasta benstöd 
 

 
 
 
 
Sitsbredd: 38-53 cm 
Sitsdjup: 39-53 
Totalbredd: 62 cm (-68 cm beroende på sitsbredd) 
Längd utan benstöd: 84 cm 
Längd med centermonterat benstöd: 98 cm 
Vikt: 184 kg,  
Max brukarvikt: 160 kg,  
Hastighet: 10 km/h 
 
Tillbaka till innehållsförteckningen 
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Framhjulsdriven elrullstol, Avancerad 

Beskrivning patientgrupp: 
Vuxna personer med behov av ett anpassat sittande. Personen behöver själv-
ständigt kunna göra lägesförändringar i rullstolen för att kunna variera sittställ-
ning mellan aktivitet-vila varför rullstolen måste ha elreglerade sitsfunktioner. 
Överflyttning till och från rullstolen sker oftast med hjälp av annan per-
son/personlyft alternativt via sidoförflyttning. 
Rullstolen används från några timmar upp till hela dagen. Personen har behov 
av att ta sig fram både inom- och utomhus, kunna åka på promenader, 
uträtta ärenden, samt delta i aktiviteter. Rullstolen används i planerad och 
mindre välplanerad utemiljö med underlag som asfalt, grus, gräs och trottoar-
kanter. Rullstolen ska vara smidig inomhus. 

Begagnat sortiment 
Produktnamn: F3 Corpus  
Leverantör: Permobil 

Avtalat sortiment 
Produktnamn: F3 Corpus 
Leverantör: Permobil 

Standardutförande  
Plansits, ställbar ryggklädsel, centrummonterad fotplatta, armstöd elektrisk lyft, 
tilt 50 grader och ryggfällning 
 

Tillbehör 
Vårdarstyrning 
Alternativa ryggstöd/dynor 
Nackstöd 
Bålstöd 
Lårstöd 
Bord 
Manuella vinkelställbara benstöd och 
vinkelfasta benstöd 
 

 

 
 
 
 
Sitsbredd: 42 – 57 cm 
Totalbredd: 61 cm 
Längd utan benstöd: 89 cm 
Längd med vinkelfasta benstöd: 114 cm 
Vikt: 184 kg,  
Max brukarvikt: 150 kg, krocktestad med lås 136 kg 
Hastighet: 10 km/h 
 
Tillbaka till innehållsförteckningen 
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Drivaggregat, vårdarmanövrerat 

Beskrivning: 
Vårdarmanövrerade drivaggregat är avsedda att underlätta för anhö-
rig/vårdpersonal 

Avtalat sortiment: 
Produktnamn: Lille Viking 
Leverantör: Etac 
 
Max brukarvikt: Det som anges för 
rullstolen, dock max 150 kg brukar-
vikt. 
Vikt: 19 kg 

 
Produktnamn: E-Walk 
Leverantör: Decon Wheel 
 
Max brukarvikt: Det som anges för 
rullstolen, dock max 150 kg brukar-
vikt 
Vikt: 15,4 kg 
  
Produktnamn: Viamobil V25 
Leverantör: Invacare 
 
Max brukarvikt: Det som anges för 
rullstolen, dock max 160 kg brukar-
vikt. 
Vikt:13,5 kg 

 

Tillbehör 
Monteringssats till nedanstående modeller är upphandlade, många drivaggregat 
har även monteringssatser till andra modeller av rullstolar, kontakta hjälpme-
delskonsulent för hjälp med val av rätt drivaggregat 
M100 tr - Etac 
Cross5 - Etac 
Azalea - Invacare 

Avropsordning:  
1 - Brukarens behov, förskrivaren gör en behovsbedömning utifrån sin pro-
fession och identifierar den/de drivaggregat som uppfyller brukarens behov. 
Om mer än ett drivaggregat uppfyller brukarens behov tittar förskrivaren på 
2 - Handhavandet av drivaggregatet. 
Om mer än ett drivaggregat kvarstår tittar förskrivaren på 
3 - Priset, det drivaggregat med lägst pris kommer att väljas 
Tillbaka till innehållsförteckningen 
  

https://www.etac.com/c4images/Lille-Viking-2015-Low-Bow-12x12cm_562519.jpg
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Drivaggregat, Brukarmanövrerat med kontinuerlig drivning 
 

Beskrivning:  
Drivaggregat som monteras på en manuell rullstol för att hjälpa patienten. Pa-
tienten har behov av att kunna montera/demontera drivaggregatet upp till flera 
gånger på en dag. 

Avtalat Sortiment: 
Produktnamn: Smart Drive MX2 
Leverantör: Permobil 
 
Max brukarvikt: Det som anges för 
rullstolen, dock max 150 kg brukar-
vikt. 
Vikt:5,7 kg 
 

 
 
Produktnamn: Smoov One 
Leverantör: Invacare 
 
Max brukarvikt: Det som anges för 
rullstolen, dock max 150 kg brukar-
vikt. 
Vikt: 7,2 kg 
 
 

 
 

Tillbehör 
Monteringssats till nedanstående modeller är upphandlade, många drivaggregat 
har även monteringssatser till andra modeller av rullstolar, kontakta hjälpme-
delskonsulent för hjälp med val av rätt drivaggregat 
Panthera_-Panthera 
Cross5 - Etac 
XLT- Invacare 
 

Avropsordning:  
1 - Brukarens behov, förskrivaren gör en behovsbedömning utifrån sin pro-
fession och identifierar den/de drivaggregat som uppfyller brukarens behov. 
Om mer än ett drivaggregat uppfyller brukarens behov tittar förskrivaren på 
2 - Handhavandet av drivaggregatet. 
Om mer än ett drivaggregat kvarstår tittar förskrivaren på 
3 - Priset, det drivaggregat med lägst pris kommer att väljas 
 
Tillbaka till innehållsförteckningen 
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Elektriska drivhjul: Drivhjul med elektrisk framdrivning för ma-
nuella rullstolar som körs av brukare genom drivringarna 
 

Beskrivning: 
Drivhjul med elmotor har funktionen att förstärka patientens egen kraft.  
 

Avtalat Sortiment: 
Produktnamn: E-move 
Leverantör: Decon Wheel 
 
Finns i storlekar 22”, 24” och 26” 
drivhjul. 
 
Max brukarvikt: Det som anges för 
rullstolen, dock max 130 kg brukar-
vikt. 
 
Vikt:7 kg/ hjul totalvikt 18 kg 
 

 

Produktnamn: E-motion M25 
Leverantör: Invacare 
 
Finns i storlekar 22”, 24” och 25” 
drivhjul. 
 
Max brukarvikt: Det som anges för 
rullstolen, dock max 125 kg brukar-
vikt 22” drivhjul, och max 150 kg för 
24” och 25” drivhjul 
Vikt: 7,8 kg/ hjul totalvikt 15,6 kg  

Tillbehör 
Monteringssats till nedanstående modeller är upphandlade, många drivaggregat 
har även monteringssatser till andra modeller av rullstolar, kontakta hjälpme-
delskonsulent för hjälp med val av rätt drivaggregat 
Panthera_-Panthera 
Cross5 - Etac 
XLT- Invacare 

Avropsordning:  
1 - Brukarens behov, förskrivaren gör en behovsbedömning utifrån sin pro-
fession och identifierar den/de drivaggregat som uppfyller brukarens behov. 
Om mer än ett drivaggregat uppfyller brukarens behov tittar förskrivaren på 
2 - Handhavandet av drivaggregatet. 
Om mer än ett drivaggregat kvarstår tittar förskrivaren på 
3 - Priset, det drivaggregat med lägst pris kommer att väljas 
Tillbaka till innehållsförteckningen  
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Deltagare i sortimentsgruppen (framtagande av kravspecifikat-
ion och utvärdering av inkomna anbud): 
 
 
Helena Nyström, Arbetsterapeut, Kalmar kommun (Borgholm, Mörbylånga 
och Kalmar) 
 
Anita Andersson, Arbetsterapeut, Nybro kommun (Emmaboda, Nybro och 
Torsås) 
 
Björn Lindholm, Arbetsterapeut, Oskarshamns kommun (Högsby, Mönsterås 
och Oskarshamn) 
 
Emmily Börjesgård, Arbetsterapeut, Vimmerby Kommun (Hultsfred, Vim-
merby och Västerviks kommun) 
 
 
Anders Liljander, hjälpmedelstekniker, KHS 
Peter Bjurling, hjälpmedelstekniker, KHS 
 
Anna Malmqvist, hjälpmedelskonsulent, KHS 
Adalheidur Haraldsdottir, inköpare, KHS 
 
Carina Nilsson, Upphandlare, Västerviks kommun 
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