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Sjekkliste – kartleggingssamtale ved behov for rullestol 
Sjekklisten kan benyttes som en støtte i kartleggingssamtalen og er ment som en hjelp for 
å få frem alle nødvendige opplysninger.   
 

Aktivitet og deltakelse 
• Hvilke utfordringer skal hjelpemidlet løse? 

• I hvilke aktiviteter og situasjoner skal hjelpemidlet brukes? 

• Hvor lenge sitter, står og ligger bruker i løpet av et døgn? 

• Hvilke hjelpemidler brukes i løpet av et døgn? 

 

Brukerens funksjon 
• Beskriv brukerens funksjon (inklusive diagnose). 

• Aktuelle kroppsmål (se tilleggsskjema T04 eller T05 for detaljer): 
o Sittebredde 

o Lårlengde 

o Legglengde 
o Rygghøyde til nedre del av skulderblad 

o Rygghøyde til øvre del av skulder 

o Sete til toppen av hodet 
o Underarmslengden  
o Albuehøyde 

o Ryggbredde 
o Brukerens høyde 

o Brukerens vekt 

• Er en (hvilken) eller begge hofter helt eller delvis ute av ledd og er operasjon 
vurdert? 

• Beskriv eventuelle feilstillinger i ryggen, om korsett brukes og om operasjon er 

vurdert. 

• Beskriv eventuelle kontrakturer. 

 

Trykksår og inkontinens 
• Har bruker trykksår eller risiko for trykksår? Beskriv hvor. 

• Er brukeren inkontinent? 
 

Forflytning 
• Hvordan skal bruker forflytte seg inn og ut av hjelpemidlet? 

• Hvordan skal bruker forflytte seg med hjelpemidlet? 

• Hvordan endrer bruker sittestilling i stolen? 
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Omgivelser 
• Hvor og hvordan ser det ut der hjelpemidlet skal brukes? 

• Hvor skal hjelpemidlet oppbevares og lades? 

• Aktuelle mål: 

o Bordhøyde 
o Lysåpning på dør 
o Svingradius i rom 

o Terskler 

o Takhøyde i bil 
o Rampens bredde og svingradius 

• Hvilket terreng skal hjelpemidlet brukes i? 

• Hvem skal håndtere hjelpemidlet? Kjøre/trille, sette på lading, kjøre/ løfte inn og ut 

av bil etc. 

 

Nåværende hjelpemidler 
• Er det spesielle behov hos hjelper? 

• Hvordan sitter brukeren i eventuell rullestol/sittehjelpemiddel han/hun allerede 
har? Ta gjerne utgangspunkt i PPAS (Posture and Postural Ability Scale). 

• Har bruker andre hjelpemidler som er relevante for saken? 

 

Krav til stolen 
• Har bruker behov for kommunikasjonshjelpemiddel eller alternativ styring på 

stolen? 

• Hvilke funksjoner er det behov for på stolen? For eksempel tilt, rygg, hev/senk, 

vinkeljusterbare benstøtter, fremkommelighet, størrelse og vekt. 

• Behov for tilbehør til stolen (se tilleggsskjema T04 og T05 for detaljer)? 

• Er det noe annet som er viktig å ta hensyn til? 
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