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Til deg som har elektrisk 

 

rullestol fra 
hjelpemiddelsentralen! 
 
Noen råd om bruk, oppbevaring og 
vedlikehold av elektriske stoler. 
 
PLIKTER: 
Når du får en elektrisk rullestol til utlån, forplikter du deg til å 
sørge for at den blir behandlet på en slik måte at unødvendig 
verdiforringelse unngås. (Se baksiden av søknadsskjemaet.) 
Det er vel også av egeninteresse at den elektriske stolen ikke 
står på verksted når du har behov for den. 
Hjelpemiddelsentralen låner ikke ut noen elektrisk rullestol 
mens den du har er til service/reparasjon. 
 
ANSVARSFORSIKRING: 
Du er selv ansvarlig dersom du påfører omgivelsene, andre 
(tredjemannsinteresse) eller deg selv skade, for eksempel ved 
å kjøre på noe eller noen. Det lønner seg derfor å avklare med 
ditt forsikringsselskap om du har en ansvarsforsikring som 
dekker skader. Dette gjelder også ved opphold i utlandet. 
Skader på selve rullestolen dekkes av folketrygden. 
 
OPPBEVARING: 
Den elektriske rullestolen bør oppbevares under tak. Det 
holder ikke med en presenning fordi fukt kan skade 

elektronikken, og stolen vil kunne stoppe eller begynne å gå 
av seg selv. 
 
TRAFIKKREGLER: 
Du regnes som gående når du kjører elektrisk rullestol. Kjør 
på venstre side eller på fortauet. 
 
LADING AV BATTERIER: 
Den elektriske rullestolen skal lades når den ikke er i bruk, for 
eksempel hver natt. Les nøye bruksanvisningen for laderen. 
Hvis du ikke skal bruke stolen på en ukes tid, kan du fullade 
den og la den stå. Husk å ta ut kontakten fra både vegg og 
stolen. Hvis du skal sette bort rullestolen for vinterhalvåret, 
skal du fullade batteriene, koble dem fra og sette batteriene 
kaldt. 
 
FLYFRAKT: 
Hvis du skal ha med den elektriske rullestolen på fly, må 
batteriene merkes på en spesiell måte. 
 
VEDLIKEHOLD: 
Ved rengjøring av den elektriske rullestolen må du bare bruke 
en fuktig klut. Ikke store mengder vann. Stolen bør ses over 
en gang pr måned, og kontrolleres for eventuelle skader, om 
lys er i orden, lufttrykk, bremser og frikobling samt ulyder? 
Kontakt vaktmester/terapeut i kommunen hvis du har behov 
for hjelp til den elektrisk rullestolen. 
Du skal ikke kontakte firma direkte for å få hjelp. Utgifter til 
reparasjon dekkes av folketrygden. 


