
 

 
 
 
 
 

Kompletterande information  

till dig som fått en 

eldriven rullstol 

förskriven 
 
 

Texten är ett komplement till broschyren  
”Information till dig som fått hjälpmedel förskrivna”. 

 

Information om din eldrivna rullstol 
Modell 
 
 
 

Individnummer eldriven rullstol 
 
 
 

Individnummer laddare 
 
 
 

 

Kontaktuppgifter  

Hjälpmedelscentrum Halland 

Tel. 010 – 47 619 30 

Mån-fre 8:00–12:00, 13:00-16:00   

www.1177.se/Halland  

 
 

*Eldriven rullstol kan också kallas elrullstol, scooter eller permobil. I detta 
dokument benämner vi det ”eldriven rullstol”. 

 

http://www.1177.se/Halland


 

 
Förvaring 
Förvaringsutrymmet ska vara utformat så att stöld och skadegörelse på den eldrivna 
rullstolen förhindras. Förvaringsutrymmets temperatur får ej understiga +5ºC då det 
finns risk för kondens i elektroniken och i batterierna. Detta påverkar den eldrivna 
rullstolens driftssäkerhet och därmed patientsäkerheten. Förvaringsutrymmet ska 
vara försett med eluttag och laddning får ej ske i våtutrymme. Allmänna utrymmen 
kan godtas om ovanstående gällande förvaring är uppfyllt. 
 
 

Laddning 
Ladda alltid den eldrivna rullstolen när den inte används, så förlänger du livstiden på 
batterierna och gör att den eldrivna rullstolen alltid är driftsfärdig. 
 

Vid laddning: 
1. Anslut först laddkontakten till den eldrivna rullstolen. 
2. Anslut därefter väggkontakten till vägguttaget. 
3. Låt laddaren sitta i tills du skall använda den eldrivna rullstolen nästa gång.  

 

Avsluta laddning: 
1. Dra ur väggkontakten ur vägguttaget. 
2. Dra därefter ur laddkontakten ur den eldrivna rullstolen. Dra inte i sladden. 

Det är viktigt att laddning utförs enligt dessa steg, annars finns risk för ofullständig 
laddning samt att elektroniken kan ta skada. 
 
 

Rengöring 
Torka regelbundet av den eldrivna rullstolen för att hålla den ren och fin. Använd en 
lätt fuktad trasa, eventuellt med ett milt diskmedel. Undvik starka rengöringsmedel. 
Den eldrivna rullstolen får aldrig spolas av. 
 

Däck 
Kontrollera att däcken är välpumpade. Rekommenderat lufttryck i däcken finns i 
bruksanvisningen. 
 

Resa med eldriven rullstol 
 
Bil 
Förankra den eldrivna rullstolen ordentligt med godkänt fästsystem. Se i 
bruksanvisningen var på den eldrivna rullstolen fästpunkterna sitter. Det bälte som 
eventuellt finns på den eldrivna rullstolen får inte användas som säkerhetsbälte. 
Stolen ska vara försedd med nackstöd. 
 
Färdtjänst 
Den eldrivna rullstolen ska vara fast förankrad med godkända spännremmar. Endast 
färdtjänstbilens säkerhetsbälte är godkänt. Det bälte som eventuellt finns på den 
eldrivna rullstolen får inte användas som säkerhetsbälte. Den eldrivna rullstolen ska 
vara försedd med nackstöd. 
 
Flyg 
Vid resa med eldriven rullstol är det viktigt att du i god tid tar reda på vilka regler som 
gäller hos det flygbolag som du ska åka med. Flygbolagen har olika regler. 



 

 

Felsökning  
 

Den eldrivna rullstolen går inte att köra. Kontrollera att: 

• Laddkontakten inte sitter i den eldrivna rullstolen. 

• Batterierna är laddade. 

• Om den eldrivna rullstolen har en startnyckel, kontrollera att nyckeln är isatt 
och påslagen. 

• Drivhjulen inte är frikopplade. 

• Den eldrivna rullstolen inte är låst. 

• Kontakten till manöverpanelen är korrekt ansluten. 
 
Magnetskal på din mobiltelefon kan göra att den eldrivna rullstolens låsfunktion 
aktiveras. Då går den inte att köra. 
 
Den eldrivna rullstolen går sakta. Kontrollera att: 

• Körprogram och/eller hastighetsvred är rätt inställda. 

• Om den eldrivna rullstolen är utrustad med sitslyft och/eller sitstilt, kontrollera 
att dessa funktioner är i bottenläge. 

• Batterierna är laddade. 
 
Den eldrivna rullstolen drar snett. Kontrollera att: 

• Lufttrycket är tillräckligt och lika i samtliga däck. 
 
Kontakta Hjälpmedelscentrum om ingen av dessa åtgärder hjälper.  
 

Körträning 
Din arbetsterapeut kommer att lära dig hur du ska köra den eldrivna rullstolen. Det är 
för att du ska lära dig att hantera den i olika situationer så att du känner dig säker och 
inte utsätter dig själv eller andra för fara. Som vägtrafikant är du skyldig att känna till 
trafikreglerna och rätta dig efter dem. 
 

• Det är bara du som får köra din eldrivna rullstol. Du får inte skjutsa en annan 
person på din eldrivna rullstol om den inte är avsedd för det.  

• Stäng alltid av den eldrivna rullstolen vid överflyttning och vid längre stopp. 

• Ta aldrig emot dig med armar eller ben om du kör in i ett hinder. 

• Kör alltid över trottoarkanter och hinder rakt framifrån. 

• Eldriven rullstol är godkänd för begränsad lutning (se bruksanvisning). 

• Tänk på att vissa underlag kan vara hala samt ge sämre bromsverkan och 
sväng förmåga t.ex. blött gräs, löv, is, snö m.m. 

• Om dina förutsättningar att köra eldriven rullstol förändras ska du kontakta din 
arbetsterapeut.  

 
 
 
 
 
 



 

 

Trafikregler 
 

Under 6km/ timmen: 

• Trafikregler för gångtrafikant ska följas. 

• Kör på trottoar, gångstig eller i vägrenen och använd övergångsställen.  

• Om du måste köra på körbanan bör du köra på vänster sida, om det inte är 
säkrare att köra på höger sida.  

• Den eldrivna rullstolen bör alltid vara försedd med reflexer. Det är också bra 
att ha reflexer på kläderna. 

 

Över 6km/ timmen:  

• Trafikregler för cyklist ska följas. 

• Använd cykelbanan på höger sida om inte skyltar visar något annat. 

• Om den eldrivna rullstolen är för bred för att andra trafikanter ska kunna 
passera ska du inte använda cykelbanan. 

• Den eldrivna rullstolen får inte köras i bredd med annan rullstol, cykel eller 
moped.  

• Vänstersväng utförs korrekt genom att du kör förbi korsningen till motsatt hörn 
och därefter svänger vänster, när du inte utgör fara för andra trafikanter. 

• Väjningsplikt gäller för eldrivna rullstolar. 

• Ge tecken när du ska svänga. 

• Vid mörkerkörning ska eldriven rullstol följa gällande regler om hur cyklar ska 
vara utrustade. 
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