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Träningen blir smärtfri 
med AlterG löpband

Efter en skada eller operation är det viktigt att kom-
ma igång med rehabiliteringsträning så snart som 
möjligt. AlterG Anti-Gravity löpband gör att patien-
ten kan påbörja träningen både tidigare och med 
mindre smärta.

– AlterG fungerar jättebra och har ett brett användnings
område. Vi behandlar idrottare, som har en skada och be
höver komma igång med löpträning och personer som har 
svårt att gå av andra skäl, säger Tommy Tedelund, verksam
hetschef och leg. sjukgymnast vid Telge Rehab i Södertälje.

Han har använt AlterG AntiGravity löpband M320 sedan tre 
år tillbaka och upplever många fördelar.

– Vi har även en bassäng och det är jättebra att träna i vat
ten, men med löpbandet får patienten ett löpsteg utan att 
behöva belasta skadan.

Genom en tryckluftsteknik, Differential Air Pressure techno
logy (DAP), som är patenterad av NASA, kan löpbandet 
minska belastningen med upp till 80 procent av kroppsvikten.

– Med löpbandet går det att belasta mer specifikt än vid 
bassängträning. Det går att justera belastningen en pro

centenhet i taget. Vi lägger belastningen precis under smär
tan, så att träningen blir smärtfri.

Genom att träna i ett viktavlastat och smärtlindrat läge 
 förbättras alltifrån rörelseomfång, gångförmåga, steglängd, 
balans och kondition.

– Om man belastar en fraktur precis lagom, läker skadan 
mycket snabbare. Det är även positivt att kunna bibehålla 
den övriga konditionen trots skadan.

Vissa av Tommy Tedelunds patienter har helt förlorat för
mågan att både gå och springa, men med AlterG blir det 
möjligt igen.

– AlterG är jättebra för personer med 
neurologiska skador, som stroke 
och MS, eftersom man inte kan 
ramla. Många upplever det 
som befriande och fantas
tiskt att kunna springa igen.

AlterG finns i två
modeller; M320, som

passar de flesta kliniker
och P200, för mer hög

intensiv träning med
krav på löphastighet.

www.medema.se

De möjligheter AlterG ger passar väl in på de flesta rehabilite
ringskliniker. Den viktreducerade träningen är särskilt lämplig för:

• Rehabilitering av återkommande överbelastningsskador

• Rehabilitering efter ledplastiker i nedre extremiteterna

• Tidig rehabilitering efter skador och operationer

• Träning med minskad belastning på lederna

• Gångträning för neurologiska patienter

• Styrke och konditionsträning av äldre

• Smärtlindring vid träning trots skada 

• Viktkontroll och viktminskning
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FEM SNABBA
Om första jobbet 
som fysioterapeut.

Therese 
Barrington



4  5FYSIOTERAPI 5.2017FYSIOTERAPI 5.20174  5FYSIOTERAPI 5.2017FYSIOTERAPI 5.2017

Riktiga nördar förändrar liv

J
ag beundrar människor som ger sig hän i att lära sig något och 
sedan blir mästare på det. Särskilt beundrar jag dem som är superbra 
på något som jag själv vill lära mig. Som att dansa flamenco, tala 
flytande franska, skilja på fåglars läten eller förstå pensionssystemet. 
Sådana vilja-kunna-bättre-saker finns också i fysioterapin. Som färsk 

fysioterapeut ville jag förstå hur man skulle hjälpa äldre patienter till ett bättre 
och mer aktivt sittande. Visst kunde jag förskriva en rullstol ur sortimentet. 
Men hur skulle jag fördjupa min kompetens om sittande i en verksamhet som 
inte erbjöd relevant utbildning och vägledning? Det gick inte så bra. 

i detta temanummer om rullstolsburet sittande möter du Lotte Wemmenborn 
som plötsligt kastades in i uppgiften att förskriva rullstolar – och som till slut 
blev en mästare på det. Fast inte helt ensam, vägen framåt var att få stöd och att 
lära av andra. I dag är hon en nördig sittkonsult som med stor entusiasm för 
sina kunskaper vidare. Hon vet ju att hela livet kan lyfta och förändras för den 

människa som kan sitta mer optimalt.  Ett annat område där fysio-
terapeuter kan lära av andra – men också har viktiga kunskaper 

att bidra med – är patienter i riskzonen för trycksår. Enligt 
Madeleine Stenius på Rehab Station Stockholm kan ett tätare 
teamarbete förhindra fler trycksår och rädda fler liv.

av forskning vet vi att många barn med funktionsnedsättningar 
inte deltar i skolidrotten. Via folkhälsostudier vet vi att hög-

stadieelever med funktionsnedsättningar motionerar mindre 
på fritiden än jämnåriga utan. Ett hinder för mer fysisk 

aktivitet är att gympasalar och sport anläggningar 
sällan är anpassade för personer med funktions-

nedsättningar. Ofta blir det stopp redan i porten 
om du kör en rullstol. Det är frustrerande. Där-

för är det extra roligt att få besöka Tollare 
bollhall som byggdes med målet att 

vara helt tillgänglig. Basketsporten 
görs här möjlig för fler tack vare ett  
förråd med sportstolar till utlåning. 
Verksamheten drivs av den engagerade 

rullstolsbaskettränaren Robban Öberg 
som vill ge vidare det han själv fått genom 

sporten. Nördar som sprider kunskap och glädje 
förändrar liv, tänker jag. Heja er! Jag vet ju att 
det finns ännu fler bland våra läsare.

LEDARE

Lois Steen
chefredaktör

”Ofta blir det stopp redan  
i porten om du kör en rullstol. 

Det är frustrerande.”

Unikt lönelyft för utökat yrkesansvar
Fler fysioterapeuter ska börja skriva röntgen
remisser i primärvården i Västerbotten 
 men inte utan ett lönelyft. Läs om ett unikt 
avtal som ger ersättning för utökat yrkes
ansvar på sidan 6 under Nyheter.

Onödiga trycksår skördar liv
Enligt SKL:s nationella trycksårsmätning  
i mars 2017 hade 13 procent av alla vuxna 
patienter i slutenvården ett eller flera tryck
sår. Trycksår leder till ett svårt lidande och 
stora samhällskostnader. Denna aspekt av 
patientsäkerheten måste förbättras!  
Läs mer om hur på sidorna 24–27.
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VI VILL GÖRA DIG TILL 
EN HÅLLBAR MÄNNISKA

För mer information och gratis provperiod – gå in på optapad.com
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Optapad är en ny typ av ergonomisk mus som kombinerar optisk teknik med ergonomisk  
design. Den har en touchplatta av glas, vilket gör hanteringen lätt och naturlig. Med Optapad 
kan du använda rörelser som du känner igen från smartphones och surfplattor – t.ex. zoom, 
pinch, tap, scroll och swipe. Med sina vingformade handledsstöd och den centrerade arbets- 
ytan förebygger och avhjälper Optapad spänningar, smärta och värk i axlar, nacke och skuldror. 

 Ibland är det de små förändringarna du gör i dag, som i stor grad påverkar 
hur du kommer leva ditt liv i framtiden. Att slippa arbetsrelaterad värk och 
smärta borde vara en självklarhet. Både nu och senare i livet. Därför har vi 
skapat Optapad. Med Optapad vill vi ge dig förutsättningarna att bli en håll-
bar människa. Vill du? Ditt första steg – prova gratis nu.

OPTA_0029_ad_fysioterapi_nr5.indd   1 2017-04-26   12:06
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ser hon någon som sitter illa går maskineriet i huvudet igång 
och spelar upp kroppens anatomi och fysiologi för hennes inre. 

– När jag ska göra sittkonsultationer blir jag så totalfokuserad 
att jag nästan inte kan vara social, säger hon. Där är jag verkligen 
nördig. Min man, som också är sjukgymnast, är en riktig lekfar-
bror som busar och skojar när han provar ut hjälpmedel. Vi är 
olika där. 

När vi ses är Lotte Wemmenborn på väg hem till Klockestrand 
vid Höga kusten efter en vecka på hjälpmedelsmässan i Göteborg. 
Den vita skåpbilen är full med stolar och prylar. Ett uppföljnings-
besök hos en liten flicka ute på Ekerö utanför Stockholm, sedan 
ska det bli skönt att komma hem. Tio nätter i rad på hotell och 
hon längtar efter att få äta sin egen knäckemacka till frukost. 

– Vi fysioterapeuter är jätteduktiga på att 
undersöka kroppen. Det gäller bara att koppla 
ihop den kunskapen med sittande, säger Lotte 
Wemmenborn. Hon vet att ett bra sittande kan 

lyfta hela livssituationen och presenterar sig 
ofta som en nördig sittkonsult. 

Ett bra 
sittande 

lyfter 
hela livet 

text & foto: Agneta Persson

TEMA:
Rullstolsburet 

sittande

PROFILEN



10  11FYSIOTERAPI 5.2017FYSIOTERAPI 5.2017

''
När jag ska göra  
sittkonsultationer blir  
jag så totalfokuserad  
att jag nästan inte kan 
vara social.
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Efter tre veckor i en ny sittposition har femåriga 
Tuva Larsson börjat röra händerna och leka.  

Och omgivningen får mer ögonkontakt. ”Det är 
det här jag jobbar för! Så viktigt sittandet är för 

att hela livet ska fungera”, säger Lotte.

PROFILEN

Namn: Lotte Wemmenborn.  

Ålder: 52 Bor: Klockestrand

Familj: Maken Anders och tre vuxna 

söner/bonussöner.

Fritid: Hav och fjäll på alla tänkbara 

sätt. Yoga varje dag.

Yrkesbakgrund: Har jobbat som  

fysioterapeut i 27 år, fram till 2006 

mestadels inom habilitering och hjälp-

medelsverksamhet.

Utbildning: Sjukgymnastutbildningen 

1990 i Lund. Utbildad yogalärare.

Jobbar: Tillsammans med maken  

i egna företaget Fysionord AB, med 

specialisering på hjälpmedel för 

sittande och utbildning.

Blir glad av: Att möta människor.  

Det är min inspiration.

]

]
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Men Lotte är van vid resor och räknar ihop 
ungefär 100 bortadagar per år. Som expert på 
avancerat sittande håller hon kurser och föredrag, 
ger sittkonsultationer och säljer stolar och andra 
hjälpmedel både i Sverige och utomlands. Mest 
Norge, men även i länder som Italien, Serbien och 
Kina. Flitigt anlitad för sina kunskaper i positione-
ring, avancerat sittande och manuell undersökning 
som en del i sittanalys – och dessutom författare 
till två handböcker i ämnet – är hon numera säker 
på sina kunskaper. Men resan hit har inte varit 
spikrak och enligt henne själv bestått av en hel 
del ”gör om, gör rätt”. 

som hyfsat nybliven sjukgymnast jobbade hon 
inom barnhabilitering. Någon utbildning i rull-
stolsförskrivning hade hon inte fått, men det var 
inte heller något problem. Det där skötte arbets-
terapeuten – tills hon en dag blev långtidssjuk-
skriven och fick täcka upp. Vad skulle hon förskriva 
för rullstol?

– Hjälpmedelskonsulenten började guida mig 
genom att ställa rätt frågor. Hur stort barnet är, 
vilken sittbredd det ska vara, vad jag vill ha för 
länkhjul … Länkhjul? Vad är det? Ingen aning! 
Vadå storlek på hjul? Rygghöjd? Jag blev inkastad 
i ett jobb som jag inte kunde tillräckligt. Men jag 
hade duktiga kolleger att lära mig av. Så kanske 
det taggade mig mer än avskräckte. 

Lotte Wemmenborn får ofta höra från fysiotera-
peuter och arbetsterapeuter att ”vi behöver någon 
slags sele” när en brukare sitter ihopsjunken i en 
rullstol. De frågar efter något som de tror ska lösa 
problemet, i stället för att beskriva problemet. Det 
är ju inte bristen på sele som är kruxet, säger hon. 
Det kan i stället vara att brukaren till exempel är 
hypoton och rigid, eller har bäckenet bakåttippat, 
inskränkt rörlighet i höfter och strama hamstrings. 

I stället för att först fråga sig vad man ska göra, 

behöver man fråga sig hur behoven ser ut och hur 
den här brukaren fungerar, säger Lotte.

– Vi fysioterapeuter är jätteduktiga på att under-
söka kroppen. Det gäller bara att koppla ihop den 
kunskapen med sittande. Och då spelar det ingen 
roll egentligen vilken diagnos patienten har, utan 
det handlar om ledrörlighet och muskelfunktion.

Många fysioterapeuter vill inte befatta sig med 
rullstolar över huvud taget. De säger att de inte kan 
det där och att det är något arbetsterapeuterna 
får ta, säger Lotte. Och det är ju inte så konstigt att 
många känner så, säger hon. Alla modeller, tillbe-
hör och inställningsmöjligheter kan förvirra vem 
som helst och få en att känna det som att man 
inte kan någonting. 

– Men du behöver egentligen inte veta något 
om de här hjälpmedlen. Kan du i stället beskriva 
hur höftrörligheten fungerar, hur muskelfunktion 
och bålkontroll är och hur huvudkontrollen ser 
ut så finns det alltid någon annan som kan hjälpa 
till med resten. Jag har sällan träffat på en arbets-
terapeut som känner sig trygg i att undersöka 
sådant som höftrörlighet, vilket är en förutsättning 
för att hitta en optimal sittposition, så där är vi 
fysioterapeuter jätteviktiga. Arbetar vi i team runt 
avancerat sittande så brukar det bli bra.

Så länge man är medveten om sina begräns-
ningar så är det inget större problem, säger Lotte. 
Då ber man om hjälp från någon som kan. Det är 
mycket värre om man har hunnit jobba ett tag 
och tror att man kan, fast man i själva verket inte 
har tillräckligt bra koll på läget. 

– Jag kan ta ett exempel, säger hon. Jag lät hundra 
personer som gick kurs för mig mäta min sittbredd 
med sin vanliga teknik. Bara 25 mätte rätt. Med rätt 
menar jag den sittbredd som visas om man mäter 
med ett skjutmått. 25 procent mätte så jag fick en 
för trång rullstol. 50 procent mätte så jag fick en 
rullstol som var en eller två storlekar för bred. Får 

''
Det är brukaren som ska prioritera, eller 
de i närmiljön. Då blir det också enklare 
att följa upp rullstolen och se om den 
fungerar som det var tänkt. 
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man en för bred stol ökar risken att man hamnar 
snett och sitter sig in i en funktionell skolios. Man 
får dessutom sämre körergonomi. 

Sedan ska sittdjupet mätas, men också bredden 
på bålen. En del människor är V-formade, med 
smalare höfter än bål. Oftast män. En del kvinnor 
är A-formade med bredare rumpa. En del är mer 
som H, med samma mått. En standardrullstol är 
antingen något A-formad eller H-formad. 

– Det är inte alla som vet om det. Låt säga att du 
har förskrivit en stol till Kalle på ett dagcenter. 
Han kan gå, men inte så långt. Du har mätt sitt-
bredden och valt en rullstol efter det, men du har 
inte mätt bålbredden och inte noterat att Kalle 
har en ganska bred bröstkorg. Så när du sätter 
honom i standardrullstolen får han inte plats 
med sin rygg och måste vrida på sig.

Det vi ser, säger hon, är att han sitter snett och vi 
tycker han sitter så illa i sin rullstol. Men egentligen 
kanske kroppen funkar helt okej, den har bara 
tvingats in i den positionen för att rullstolen inte 
passar. 

ett bra sittande kan vara skillnaden mellan allt 
eller inget. Flickan på Ekerö, som Lotte nu besöker 
innan hon kör hemåt, är ett levande exempel på det. 

Hon heter Tuva Larsson, är fem och ett halvt år och 
har den ovanliga hjärnmissbildningen Lissen-
cephali. Mamma Malin, själv fysioterapeut, berät-
tar om alla stolar Tuva fått som hon lika gärna 
kunnat vara utan. Dottern har suttit som en ost-
båge i dem alla, och proffsen har talat om för 
Malin att hon måste acceptera att hennes dotter 
inte kan sitta bättre. Men Malin trodde hela tiden 
något annat och sökte till sist upp den erfarna 
barnfysioterapeuten Ulrika Myhr. ”Men så där 
kan hon ju inte sitta”, utbrast hon, och kopplade 
in Lotte Wemmenborn. 

och nu sitter Tuva Larsson med ryggen rak, huvu-
det upp och händerna fria. Medan hon trycker på 
leksaken med färgglada knappar som plingar och 
spelar små trudilutter observerar Lotte henne för 
att se om stolen behöver justeras något. Hur har 
det fungerat sedan de sågs sist? frågar hon Malin. 
Jo, inom loppet av tre veckor i den här positionen 
kunde Tuva släppa händerna och börja leka. 
Omgivningen får mer ögonkontakt med henne 
nu. Och fler skratt.

– Den här stolen har varit det bästa på vår resa 
med Tuva, säger Malin. I fem år har vi försökt få 
något som funkar. Nu har vi det. 

”Att Tuvas mamma är fysioterapeut 
underlättar mitt arbete här”, säger 
Lotte Wemmenborn. Imse vimse. I den här positionen får  

mamma Malin kontakt med sin dotter. 
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''
Den här stolen har varit det bästa 
på vår resa med Tuva, säger Malin. 
I fem år har vi försökt få något som 
funkar. Nu har vi det. 

Fysioline Sweden AB
Västberga Allé 9, plan 8
SE-126 30 Hägersten
Tel. 08-760 6100
info@fysioline.se
www.fysioline.se

PROFESSIONELLA 
VERKTYG FÖR 
REHABILITERING

– Yes! utbrister Lotte. Det är det här jag jobbar 
för! Så viktigt sittandet är för att hela livet ska 
fungera …

– Jag vet själv hur det är att vara barn och ha en 
kropp som inte lyder, säger Lotte. 

När hon var liten drabbades hon av en avance-
rad bencysta. Många operationer gjorde att hon 
till och från under sex års tid var orörlig. Tillsam-
mans med sin pappa byggde hon sig igenom den 
stillasittande tristessen. Modeller av båtar, flyg-
plan, allt. Teknik intresset växte, och när hon var 
20 år konstruerade och byggde hon en egen sur-
fingbräda. Och senare, som fysioterapeut, har 
hon varit med och utvecklat olika hjälpmedel.

– Jag klarade mig utan några större bestående 
men från cystan, säger hon. Men någonstans där kan 
min känsla för att jobba med barn ha vuxit fram. 

vad som är ett bra sittande beror på personens 
funktion och på vilken aktivitet som ska utföras, 
säger Lotte. Vill man ha mycket stabilitet eller 
mycket rörelsefrihet? Jämför en barstol med en 
solstol, säger hon. Barstolen är inte så stabil, men 
den ger mycket rörelsefrihet att luta sig hit och 
dit och resa sig upp. Häller du däremot ut krop-
pens tyngd över solstolens stora yta har du 
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Lottes tips till 
fysioterapeuter  
som vill fördjupa 
sin kunskap
1. Använd de kunskaper du har om kroppen.  
Fundera över hur du kan förstå sittandets ergonomi 
utifrån det du redan vet och försök förstå brukaren 
utifrån det. 

2. Reflektera över din kunskapsnivå.  
Ställ frågan ”Kan jag tillräckligt mycket om detta?” 
Om du lyckas lösa problemen för de brukare du 
möter på ett smidigt och enkelt sätt så har du troligen koll. Om du 
inte lyckas – var nyfiken. Sök upp den litteratur som finns. Gå en 
kurs. Ta häng på fysioterapeuter och arbetsterapeuter som är 
erfarna och kompetenta inom sittområdet. 

3. Ta bilder på brukarna – om de tillåter. Studera bilderna med 
en kollega. Kanske upptäcker ni att ni tänker olika och att det finns 
mer kvar att undersöka. Men kom ihåg att det du ser är toppen av 
ett isberg. Att undersöka manuellt är oftast det som ger svar. 

4. Se över brukarens hela dygn. Glöm inte bort något riskområde 
där felställningar kan få progrediera utan att man har tänkt på det. 
En felställning på natten följer vanligtvis samma mönster i sittandet 
på dagen. En bättre position i liggande kan ge en bättre sittposition.

5. Kom ihåg att det finns fler rullstolar. I ungefär 80 procent av 
förskrivningarna duger befintligt utbud – om det används på rätt 
sätt. Räcker inte det finns det nästan alltid möjlighet att motivera 
varför en annan modell behövs. 

6. Glöm inte att följa upp. Det görs alldeles för sällan, för att man 
inte har tid och för att man inte förstår behovet. En studie i Borås 
där en uppföljning gjordes på 300 rullstolar efter ett år visade att 
99 procent av rullstolarna behövde åtgärdas. 

Enkel checklista 
vid bedömning av 
sittande i stol 
PPAS (Posture and Postural Ability Scale) är en 
mätmetod som egentligen inte är tänkt för att jäm-
föra olika stolar. Men Lotte Wemmenborn kom på 
att den del av metoden som avser sittande funge-
rar utmärkt för just det. Den är också ett bra hjälp-
medel för att snabbt och enkelt kunna se hur rull-
stolens justeringar påverkar sittpositionen. 

Frågorna besvaras med ja eller nej. 
Ja = 1 poäng. Nej = 0 poäng. 
Mätningarna görs före och efter justeringarna,  
eller byte av stol, för att kunna jämföra skillnaden. 
Ju fler ettor desto bättre, och maxpoäng är 12. 

Sittande, framifrån
• Huvudet i medellinjen:   Ja           Nej
• Bålen symmetrisk:   Ja           Nej
• Bäckenet neutralt:    Ja           Nej
•  Benen separerade och raka  

i förhållande till bäckenet:   Ja           Nej
• Armarna vilande längs sidorna:   Ja           Nej
• Jämn viktfördelning:    Ja           Nej

Totalpoäng: _____________________

Sittande, från sidan: 
• Huvudet i medellinjen:    Ja           Nej
• Bålen i neutralläge:    Ja           Nej
• Bäckenet neutralt:    Ja           Nej
• Höfterna böjda (90 grader):  Ja           Nej
• Knäna böjda (90 grader):   Ja           Nej
•  Fötterna i neutralläge/ 

fotsulorna i golvet:   Ja           Nej

Totalpoäng: _____________________   

Tips: Låt brukaren använda stolen i avsedd  
aktivitet innan bedömningen efter görs.

Lotte Wemmenborn har tagit fram två skrifter om sittundersök
ning respektive förskrivning av sitthjälpmedel. De går att ladda 
ned på Socialstyrelsens hemsida.

HANDS ON! Undersök för bra sittande 
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20167/2016446.pdf

HANDBOK TILL BRA SITTANDE 
En vägledning genom förskrivningsprocessen
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20168/2016447.pdf

Praktiska guider till sittundersökning
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mycket större stabilitet än på barstolen, men bara små möjlig-
heter att röra dig. Det är dessa två grund egenskaper vi måste 
väga in när vi pratar om ett bra sittande, säger Lotte. 

– Det kan vara jättesvårt att få till dessa i en och samma stol. 
Det optimala är om man kan förskriva två stolar, men det är 
inte alltid man får det. Så det gäller att se till vad som är viktigt 
för brukaren. Vilka aktiviteter ska vi ha fokus på? 

det vilande sittandet är enklast att få till, säger Lotte. En riktigt 
stor understödsyta för att bära upp trycket, och ju mjukare 
underlag desto mer kroppsyta kan tas upp. Lutar man dessutom 
stolen bakåt blir den som en tratt som fångar upp kroppen. 
Vilsamt.

Ett bra aktivt sittande är däremot en helt annan utmaning. 
Här ska bålen fås så upprätt som möjligt. Då kan huvudet 
balanseras på bålen med minsta möjliga kraft, och armarna 
kan användas optimalt. Hur fri brukaren kan bli i bålen beror 
mycket på funktionen, men också på hur stabil hen kan bli 
från bäckenet och neråt i benen. För att bli  
fri i sina rörelser behövs den upprätta positionen. 

Kroppshållningen får inte bara fysiska konsekvenser, säger 
Lotte. Den får också psykologiska konsekvenser. 

– Jag kommer aldrig glömma en tonårstjej med ryggmärgs-
skada. Hon satt lätt asymmetriskt och hopsjunket, och jag lät 
henne titta i spegeln. Sedan gjorde vi några sittjusteringar som 

gav henne en stabilare understödsyta så hon kunde sträcka 
upp bättre. ”Vad lång och smal jag blev”, sa hon. Och för henne 
var ju det viktigt! 

i förskrivningsprocessen måste frågan vad målet är besvaras, 
säger Lotte Wemmenborn. Vilka egenskaper är viktiga? Vilka 
funktioner? För någon kanske det är viktigast att kunna sitta 
bra när man äter. För någon annan kan det vara att sitta skönt 
och se på teve. Eller att ha en stol man kan köra själv, eller ta 
med i bil. 

– Det är brukaren som ska prio ritera, eller de i närmiljön. Då 
blir det också enklare att följa upp rullstolen och se om den 
fungerar som det var tänkt. 

det är vanligt att brukaren inte är helt nöjd. Men det behöver 
inte nödvändigtvis bero på att stolen inte motsvarar de upp-
ställda förväntningarna, säger Lotte. Tvärtom. När de viktigaste 
behoven funkar som de ska tänker man inte längre på dem. Då 
fokuserar man i stället på andra, lägre prioriterade önskemål. 
Då kan man behöva påminna brukaren om hur hen resone-
rade från början. 

– Som en arbetsterapeut jag har jobbat en hel del med brukar 
uttrycka det: ”Jag kan inte åstadkomma både sommarskor och 
vinterskor i en och samma sko”. Nej, det går ju inte. Vi kan inte 
få in alla funktioner. Men vilka är viktigast i era liv? 

''Jag vet själv hur det är 
att vara barn och ha en 
kropp som inte lyder.




