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KLASSIFICERING AV SITTPROBLEMATIK VID 
UTPROVNING AV MANUELL RULLSTOL 

UPPSKATTADE KOSTNADER, ARBETSTID OCH 
PERSONALRESURSER I SAMBAND MED UT-
PROVNING AV MANUELL RULLSTOL 

Parametrar vid klassificering: 
1. Tid i rullstol 
2. Överflyttning 
3. Förmåga att köra rullstolen 
4. Balans 
5. Deformiteter 
6. Spasticitet 
7. Rörelseinskränkningar/ kontrakturer 

Parametrar: 
1. Produkt, lägsta krav på rullstolen 
2. Personalresurser vid utprovning  
3. Arbetstid och omkostnader för LD Hjälpme-

del(LDH) 
4. Personalresurser vid uppföljning 
 
 
 

Nivå 1 - Patienten använder rullstolen i stort sett endast för transporter. 

1. Ej dagligen, tillfälligt bruk 
2. Självständig i förflyttning alternativt med stöd 
3. Ingen svårighet eller körs av annan person 
4. Handfrisittare – kan sitta utan handstöd 
5. Finns ej 
6. Finns ej 
7. Finns ej 
 

1. Rullstol med få inställningsmöjligheter och till-
behör 

2. Förskrivare 
3. Inga resurser från HMC 
4. Förskrivare  
 

Nivå 2 - Patienten har inga eller mindre problem med att sitta, köra eller praktiskt hantera  
 rullstolen 

1. Dagligen 
2. Självständigt, med hjälpmedel eller med en 

persons hjälp. 
3. Mindre svårigheter att köra rullstolen 
4. Handfrisittare – kan sitta utan handstöd 
5. Påverkar ej sittandet 
6. Något ökad spasticitet, påverkar ej sittandet  
7. Påverkar ej sittandet 
 

1. Rullstol med inställningsmöjligheter och befintli-
ga tillbehör. 

2. Förskrivare, ev. hjälpmedelskonsulent och/ eller 
tekniker om råd/ och stöd behövs 

3. Vid behov 0 – 5 arbetstimmar samt små mate-
rialkostnader mindre än 1000 kr 

4. Förskrivare 
 

Nivå 3 - Patienten har svåra problem med att sitta, köra eller praktiskt hantera rullstolen 

1. Större delen av dagen 
2. Hjälpberoende, kan medverka vid förflyttning 
3. Svårigheter att köra rullstolen 
4. Handstödsittare – kan sitta med stöd av hän-

derna 
5. Deformiteter som påverkar sittandet 
6. Ökad spasticitet som påverkar sittställningen 
7. Rörelseinskränkningar i bål/armar/ben som 

påverka sittställningen 

1. Rullstol med inställningsmöjligheter, befintliga 
tillbehör, individuella anpassningar 

2. Förskrivaren ansvarar för förskrivningsproces-
sen. Har förskrivaren inte tillräcklig kompetens 
om hjälpmedelssortiment och/eller -funktion i 
förhållande till patientens behov bokas perso-
nalresurser från LDH. Överenskommelse görs 
mellan förskrivare och LDH om ärendegång vad 
gäller var, när, hur, vem/vilka deltar mm.  

3. 5 – 30 arbetstimmar samt materialkostnader 
4. Förskrivare 

Vid utprovning görs överenskommelse om när 
uppföljning ska ske samt vilka personalresurser 
från LDH som behöver närvara. 
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KLASSIFICERING AV SITTPROBLEMATIK VID 
UTPROVNING AV MANUELL RULLSTOL 
 

UPPSKATTADE KOSTNADER, ARBETSTID OCH 
PERSONALRESURSER I SAMBAND MED UT-
PROVNING AV MANUELLA RULLSTOLAR 

Nivå 4 - Patienten har mycket svåra problem med att sitta, köra eller praktiskt hantera rullstolen 

1. Större delen av dagen 
2. Hjälpberoende, kan ej medverka vid förflyttning 
3. Stora svårigheter att köra rullstolen. 
4. Totalstödsittare - ingen egen sittförmåga. 
5. Betydande deformiteter som i hög utsträckning 

påverkar sittställningen. 
6. Mycket ökad spasticitet som i hög grad påverka 

sittställningen. 
7. Rörelseinskränkning i bål/armar/ben som i hög 

grad påverkar sittställningen. 

1. Rullstol med många inställningsmöjligheter, 
befintliga tillbehör, individuella anpassningar 
och ev. specialanpassningar 

2. Förskrivaren ansvarar för förskrivningsproces-
sen. Har förskrivaren inte tillräcklig kompetens 
om hjälpmedelssortiment och/eller -funktion i 
förhållande till patientens behov bokas perso-
nalresurser från LDH. Överenskommelse görs 
mellan förskrivare och LDH om ärendegång vad 
gäller var, när, hur, vem/vilka deltar mm  

3. Över 30 arbetstimmar LDH samt materialkost-
nader 

4. Förskrivare 
Vid utprovning görs överenskommelse om när 
uppföljning ska ske samt vilka personalresurser 
från LDH som behöver närvara. Uppföljning av 
formgjutning sker tillsammans med hjälpme-
delskonsulent/tekniker 

 
 
 


