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Bilaga till rapport

Rullstolar och tilläggsutrustning
Effekt, upplevelser och erfarenheter samt
kostnadseffektivitet, rapport 347 (2022)

Bilaga 4. Sammanfattning av frågeställningar avseende effekt i förhållande till PICO
I de fall utfall är specificerade som primära (P) och sekundära (S) anges det.
Varianter av rullstolar. POPULATION
INSATS

Kombinationer av
rullstolar.

JÄMFÖRT MED

UTFALL

Personer som använder
manuell rullstol.

1. Manuell rullstol i lättare
material.
2. Manuell rullstol med
fjädring eller dämpning.
3. Manuell rullstol med hjul
i lättare eller styvare
material.

1.Manuell rullstol i tyngre material. Förflyttningsförmåga(P)
2. Manuell rullstol med hjul i tyngre Rullstolsmanövreringsförmåga(P)
eller mindre styvt material.
Förslitningsskador händer/armar/axlar(S)
3. Manuell rullstol utan fjädring
Smärta(S)
eller dämpning.
Uthållighet(S).

Personer som använder
elektrisk rullstol.

4. Elektisk rullstol

4. Annan variant av elektrisk
rullstol.

Personer som använder
manuell rullstol.

5. Tillgång till både manuell
rullstol avsedd för
vardagsaktivitet samt
manuell rullstol avsedd för
fritidsaktivitet.

5. Tillgång till enbart manuell
rullstol avsedd för vardagsaktivitet.

Engagera sig i socialt liv(P)
Livskvalitet(P)
Kör- och sittställning(S)
Förslitningsskador händer/armar/axlar(S)
Smärta(S)
Skador/fall(S)
Uthållighet(S)
Identitet(S).

6. Tillgång till både manuell
rullstol samt elektrisk
rullstol.

6. Tillgång till enbart manuell
rullstol.

7. Tillgång till både manuell
rullstol samt trehjulig
elektrisk moped för
manuell rullstol.
8. Tillgång till elektrisk
rullstol avsedd för
användning inomhus samt
elektrisk rullstol avsedd för
användning utomhus.

7. Tillgång till enbart manuell
rullstol.

Förflyttningsförmåga(P)
Livskvalitet(P)
Förmåga att bära, flytta eller hantera
föremål(S)
Engagera sig och utföra sådana uppgifter
och handlingar som krävs vid utbildning,
arbete, anställning(S)
Engagera sig i ett organiserat socialt liv
utanför familjen, i samhällsgemenskapen
samt i ett socialt liv inom familjen(S)
självständighet(S)
Förslitningsskador händer/armar/axlar(S)
Smärta(S)
Skador/fall(S)
Uthållighet(S)
Som ovan+Identitet (S).

Personer som använder
elektrisk rullstol.

8. Tillgång till elektrisk rullstol
avsedd för både inomhus- och
utomhusanvändning.
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Förflyttningsförmåga (P)
Livskvalitet(P)
Engagera sig och utföra sådana uppgifter
och handlingar som krävs vid utbildning,
arbete, anställning(S)
Engagera sig i ett organiserat socialt liv
utanför familjen, i samhällsgemenskapen
samt i ett socialt liv inom familjen(S)
Självständighet(S)
Skador/fall(S)
Identitet (S).
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Tilläggsutrustning till
rullstolar.

Personer som använder
manuell rullstol.

9. Drivaggregat till manuell
rullstol ISO-kod 12 24 091.
10. Handdriftstillsatser
som gör om manuell
rullstol till en handdriven
cykel ISO-kod 12 24 11.

9. Manuell rullstol utan
drivaggregat.
10. Manuell rullstol utan
handdriftstillsats som gör om
rullstolen till en handdriven cykel

Engagera sig i ett organiserat socialt liv
utanför familjen, i samhällsgemenskapen
samt i ett socialt liv inom familjen(P)
Förflyttningsförmåga(P)
Förslitningsskador händer/armar/axlar(S)
Smärta(S)
Skador/fall(S)
Uthållighet(S).

Individanpassning av
rullstolar.

Personer som använder
manuell eller elektrisk
rullstol.

11. Rullstol med
individanpassade
inställningar.

11. Rullstol som saknar
individanpassade inställningar
Fabriksinställd rullstol.

rullstolsmanövreringsförmåga (P)

12. Individanpassade
dynor.
13. Rullstol med
personspecifik formgjuten
sittenhet.

12. Dynor som saknar
individanpassning.
13. Rullstol som saknar
personspecifik formgjuten sittenhet
Fabrikstillverkad sittenhet till
rullstol.

Rullstolsmanövreringsförmåga (P)
Förflyttningsförmåga (S)
Körställning (S)
Sittställning (S)

Förflyttningsförmåga (S)
Körställning (S)
Sittställning (S)

Praktisk utbildning
och träning.

Personer som använder
manuell eller elektrisk
rullstol.

14. Praktisk utbildning och
träning i användning av
rullstol och
tilläggsutrustning till
rullstol.

14. Avsaknad av sådan utbildning
och träning.
Teoretisk information eller
instruktion

Rullstolsmanövreringsförmåga (P)
Användbarhet (P)
Förflyttningsförmåga (S)
Körställning (S)
Sittställning (S).

Val- och avgiftsfrihet.

Personer som använder
manuell eller elektrisk
rullstol.

15. Valfrihet att välja
rullstol och
tilläggsutrustning till
rullstol.

15. Bestämt sortiment av rullstolar
och tilläggsutrustning till rullstolar
Avsaknad av valfrihet.

Självständighet
Självbestämmande
Tillit till egen förmåga
Livskvalitet
Identitet
Aktivitet
Delaktighet
Ergonomi
Hälsa.

16. Avgiftsfria rullstolar
och tilläggsutrustning.

16. Avgiftsbelagda rullstolar eller
tilläggsutrustning till rullstolar.

Självbestämmande
Nöjdhet.
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