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Förskrivning av stolar som personligt hjälpmedel 
 

Omfattning 
 
Anvisningen omfattar stolar, ståstolar och coxitstolar. 
 

Rekommenderad kompetens för bedömning, utprovning och uppföljning. 
 
Leg. arbetsterapeut och leg. sjukgymnast. 

 
Medicinska indikationer 

 
För personer med 
• starkt nedsatt gångförmåga 
• nedsatt förmåga till självständig uppresning 
• nedsatt balans 
• nedsatt bålstabilitet 
• nedsatt rörlighet i höfter 
• nedsatt muskulär/neurologisk uthållighet 
• behov av hjälp med sin förflyttning av annan person 
 
Funktionsnedsättningen kan vara bestående eller av övergående karaktär. 
 
Enbart rygginsufficiens, värk i rygg, nacke eller axlar motiverar ej förskrivning av 
inställbar stol. 

Risker 
 
Fallrisk vid i och urstigning om stolen inte är bromsad. 
 
Tipprisk om personen sitter långt fram på sitsen och samtidigt kör emot ett hinder. 
 

Vägledning vid bedömning, utprovning och uppföljning 
 
Stol har till uppgift att kompensera en funktionsnedsättning. 
 
Stol kan förskrivas som ett alternativ till rullstol. 
 
Alternativa lösningar skall uteslutas före utprovning av stol som t.ex. kuddar, 
kilkuddar, klotsar, hjulsats samt höga pallar. 
 
Stol är tänkt som ett hjälpmedel som möjliggör aktivitet.  
 
Före utprovning av stol med elektrisk höjning skall stol med gasfjäderreglerad 
höjning uteslutas. 
 
Stol skall provas ut i den miljö där stolen används eller under så snarlika 
förhållanden som möjligt. 
 
Viktigt att uppföljning/inträning sker i den miljö där stolen används. 
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Ståstol kan förskrivas för att användas av den som hjälper till i matningssituation. 
 
Sittmöbler för att sitta bekvämt, t.ex. fåtöljer bekostas av den enskilde. 
 
Kontorsstol för enbart en ergonomisk sittställning motiverar ej förskrivning. 
 
Balansstolar kan endast förskrivas till barn och ungdom med nedsatt 
muskulär/neurologisk uthållighet. 
 

Montering/demontering 
 
Hjälpmedlet skall monteras/demonteras enligt tillverkarens anvisning. 
 

Förebyggande och avhjälpande underhåll samt normalt underhåll 
 
Hjälpmedlet skall underhållas enligt tillverkarens anvisning. 
 
Den enskilde/närstående svarar för normalt underhåll (enklare underhåll 
och rengöring) och för att själv ta kontakt med anvisad enhet för avhjälpande 
underhåll (reparation). 
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