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Oppsummeringsskjema etter utprøving av elektrisk rullestol (ERS) 

Oslo 
 

Dette må følge med søknaden/bytteskjemaet: 

• Utfyllende begrunnelse for valg at type rullestol - gjelder lavere rangering enn nr. 1 i posten 

• Pristilbud fra firma og dette skjemaet  
➢ Unntak: Hvis det søkes om en helt standard scooter (post 1 – 9) eller helt standard 

elektrisk rullestol til innebruk (post 24 og 25) trenger du ikke legge ved pristilbud og 
oppsummeringsskjema 
 

 

Brukers navn:  _______________________________________________________ 

Type rullestol (navn):   ____________________________   

HMS nr:                ______________________ 

 

  

Rullestolen skal leveres med følgende mål: 

Setebredde:             cm 
Sitteputens bredde/bredde 

mellom klesbeskyttere 

Ryggbredde:            cm 

Setedybde:              cm 
Sitteputens dybde fra forkant 

av ryggpute 

Rygghøyde:             cm 

Setehøyde:              cm 
Hvis annet enn standard 

Legglengde:             cm 

Høyde armlen:         cm 
Venstre (fra sittepute til 

overkant armlene) 

Høyde armlen:         cm 
Høyre (fra sittepute til 

overkant armlene) 

Lengde armlen:        cm 
Venstre 

Lengde armlen:        cm 
Høyre 

Type armlen:    Standard  Annet: __________ 
 
Brukers vekt: __________ (MÅ OPPGIS) 

 

 
 

Hvilken post i rammeavtalen er rullestolen i? 

_____________________________________ 

Hvilken rangering har rullestolen som er valgt? 

_____________________________________ 

Husk at valg av lavere rangering enn nr. 1 må begrunnes 

i søknaden/på ordreskjemaet 

Rullestolen er prøvd ut på følgende måte (kryss av): 

 Drop-in på utprøvingssenteret 

 ERS-tirsdag 

 Utprøving med rådgiver  

 Utprøving med leverandør 
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1. Betjening av seteenhet (elektriske setefunksjoner): 
Standard oppsett  

Hev / Senk:  Elektrisk Manuell Ikke nødvendig   

Tilt:  Elektrisk Manuell Ikke nødvendig 

Rygg:  Elektrisk Manuell Ikke nødvendig 

Benstøtte: Elektrisk Manuell El høyderegulerbar  Midtstilt Delt 

 

2. Tilpasning av seteenhet 

Nakkestøtte: Standard Annet:______________________________________ 

Ryggpute: Standard Annet:______________________________________ 

Setepute: Standard Annet:______________________________________ 

Benstøtter: Standard Annet:______________________________________ 

 

3. Betjening 

Joystick:  Standard Annet:________________________________ 
   Venstre Høyre 
Styreboksfeste: Standard Annet:________________________________ 

Bryterpanel:   Standard Annet:________________________________ 

(Justering setefunksjoner) Venstre Høyre 

Ledsagerstyring:  Kjøre selv + ledsagerstyring 

   Kun ledsagerstyring Type ledsagerstyring:________________________________ 

 

4. Tilbehør 

Veske:   Venstre Høyre 

Krykkeholder:  Venstre Høyre 

Dekk:  Standard Knaster Kompakt Luft 

Lys:   NB: Må begrunne behov i søknaden dersom dette ikke er standard. 

Veskekroker:   

Belte:  Type:___________________________________________________ 

Rullestolen skal benyttes i kassebil fra NAV  

ERS skal benyttes i hvilken bil: ___________________________________________ 

Bilfeste: Elektrisk Skal stroppes fast     Rullestolen er prøvd i bilen:  Ja 

Betjeningsknapp for bilfeste: Venstre Høyre 

Hvor i bilen skal bruker sitte: _____________________________________________ 

Er det behov for bytting av bilfeste i forbindelse med ERS:  Ja    Nei 

Annet:  

Bruker vurderes som egnet til å ferdes med elektrisk rullestol i trafikken: JA Skal ikke kjøre selv   
 


