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Att tänka på inför kartläggning hjälpmedel med högre brukarvikt 
 

 

1. Hälsa och allmäntillstånd 

• Vilka bakomliggande sjukdomar och symtom finns? Progredierande, tidigare, 
nytillkomna, akuta? T ex. sömn, smärta, sår, kognition, psykiskt mående, balans, 
styrka, svagheter, egna resurser mm. 

• Hur mycket väger brukaren? Orsak? Nytillkommet? Är vikten konstant eller går 
den uppåt eller neråt? 

• Vad är viktigt för brukaren? 

• Vistas brukaren idag på sjukhus, boende eller i sin bostad 

 
 

2. Hur gör brukaren idag inomhus? 
• Hur förflyttar sig brukaren, förmåga att gå?  

• Hygien, toa/dusch 

• Säng /sova,  

• Överflyttningar, förmåga att stå? 

• Måltider, laga mat, äta 

• Utöva intressen 

• Varierande förmågor under dygnet 
 

3. Hur gör brukaren idag utanför bostaden? 
• Hur förflyttar sig brukaren? 

• Kollektivtrafik, färdtjänst, egen biI 

• Trafiksäkerhet: Kan brukaren flytta över till fordonets säte?  
Vissa manuella och el-rullstolarna som tar högre brukarvikt är ej godkända för att 
brukare ska sitta kvar i rullstolen. Många leverantörer sänker även brukarens max 
vikt om hen ska sitta kvar i stolen. Till detta kommer att fordon ska vara godkända 
för att spänna fast en hög totalvikt samt ha ramp/ lyftplatta som är godkända och 
fungerar i sammanhanget. Många gånger saknas huvudstöd i fordonet som kan 
användas om brukaren sitter kvar i rullstolen. 

• Inköp 

• Arbete 
       
 

4. Nuvarande hjälpmedel, BAP och kontaktnät 
• Nuvarande hjälpmedel? 

• Nuvarande/planerad bostadsanpassning? 

• Nuvarande kontaktnät, familjesituation, hjälp av andra/ hemtjänst/anhörig…? 
 
 

5. Fysisk miljö och omgivning 

      Hur bor brukaren: lägenhet, villa, storlek på lägenhet, dörröppningar och enskilda rum?  
Trappor, nivåskillnader, hiss och övrig framkomlighet? 
Utomhusmiljö? Nivåskillnader, backar... 
Planeras för ny bostad? Kan brukaren tänka sig att flytta? 
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6. Inom vilka sortimentsområden kan hjälpmedel bli aktuella att förskriva 

 
Observera att maximal totalvikt gäller för hjälpmedlen inte bara brukarvikten, t ex om 
sängen max vikt är 200 kg ska madrassens vikt ingå i denna vikt. 
 

• Personlig hygien 

• Säng  

• Madrass 

• Överflyttning och lyft 

• Manuell rullstol 

• El-rullstol 

• Sittdyna 

• Gånghjälpmedel 
 

 
 
 


