
RULLSTOLSAKADEMIEN 

 

 
 

 
December 2013 beviljade Region Skånes Sociala investeringsfond medel för att genomföra ett 3-årigt 

projekt med titeln FIFH Rullstolsskola. Projektet söktes av FIFH, Föreningen Idrott För Handikappade. 

Huvudmålet var att skapa en hållbar rullstolsskola som levererar teoretiska och praktiska kunskaper 

till deltagare så att de upplever högre funktionalitet, hanterbarhet och meningsfullhet i att bruka 

rullstolen i det dagliga livet. Avsikten var att alla deltagare skulle uppnå någon form av ökad färdighet 

efter avslutad kurs. Inledningsvis kallades kurserna ”Rullstolsskola” men har kommit att med tiden 

ingå under ett paraplybegrepp: Rullstolsakademien. Detta är en kunskapsplattform med flera ben, 

där 12-veckorskursen utgör ett. 

 

I projektplanen fanns önskemål om att verksamheten skulle bedrivas i samverkan mellan FIFH och 

Verksamhetsområde Neurologi och Rehabiliteringsmedicin, SUS, Orupssjukhuset. 

Kursledare var personer med lång egen erfarenhet av att i vardagen använda manuell rullstol och 

även utifrån denna kunskap undervisa i rullstolsteknik. Deras kunskap kompletterades med 

konsulterande sjukgymnaster från Verksamhetsområde Neurologi och Rehabiliteringsmedicin, SUS, 

Orupssjukhuset. Sjukgymnasternas/fysioterapeuternas roll har varit att aktivt medverka i både 

förberedelse- och genomförandeprocessen. Uppgifterna har omfattat teoretiska föreläsningar kring 

hälsa, föreläsning vid FIFH-event, aktivt delta vid varje lektionstillfälle, kunna vid behov ta kontakt m 

ordinatörer, genomföra enklare justering på befintliga rullstolar, medverka i praktiska test vid början 

resp slutet av kursen samt sammanställa utfall av test och övrig utvärdering efter varje delkurs. 

 

 
 



 

Målgruppen 

 

Ungdomar och vuxna, som använder manuell rullstol i det dagliga livet. Oberoende av diagnos var 

alla välkomna att delta, vilket medförde att bredden på funktionsnedsättningar var stor. Deltagarna 

har även kunnat ta med anhörig eller personlig assistent, som därmed också kunnat ta del av kursen.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Genomförande av rullstolskursen 

 

Deltagarna har värvats via informationsblad, som skickats ut till alla fd patienter inom VO 

Rehabiliteringsmedicin alternativt via tips från ordinerande sjukgymnast/arbetsterapeut eller via 

kursinformation på FIFH´s hemsida. 

Deltagandet har varit gratis. Kursledare har varit 1-2 personer med lång egen erfarenhet av att i 

vardagen använda manuell rullstol och även utifrån denna kunskap undervisa i rullstolsteknik. För att 

öva med god säkerhet har 1-2 gående personer hjälpt till vid olika balansövningar. Detta har ofta 

varit studenter från Malmö Högskola och Lunds Universitet. En konsulterande sjukgymnast har 

medverkat vid varje lektionstillfälle. 

 

 

 



 

Grundkurs 
Kursens omfattning var 1,5 tim/vecka i 12 veckor med följande innehåll: 

 

Lektion 1:  Presentation av deltagare och ledare. Presentation av kursinnehåll. Genomförande av 

 praktiska test och formulera aktivitetsmål kopplade till förmågan att hantera den 

 manuella rullstolen. 

 Praktiska test: Varje deltagare kör under en tid av 6 minuter så fort och så långt 

 personen klarar på en inomhusbana markerad med koner. Banan är 17 meter lång 

 varefter man måste vända och köra tillbaka. Sträckan noteras i meter och när 6 

 minuter har gått ska deltagaren skatta sin ansträngningsgrad enligt Borgs skala. Under 

 testet noterar sjukgymnasten/fysioterapeuten hur personen kör (=rullstolsteknik) och 

 hur personen sitter i rullstolen. 

 Aktivitetsmål: Varje deltagare uppmanas att skriva ner tre vardagliga aktiviteter, som 

 personen tycker är svårt sittande i rullstol: tex öppna tunga dörrar, handla med 

 kundvagn, ta med rullstolen i bilen, resa och ta med resväska, dammsuga, klara upp- 

 och nerför ett trappsteg etc 

 Syfte: Bygga pedagogiskt förtroendematerial och lägga grund för utvärdering. 

 

 
 

Lektion 2:  Rullstolsteori     

 Syfte: Öka kunskap kring konstruktionen och hur den ställs in på bästa sätt för att 

 samspela med – diagnos, livsstil och fysisk omgivning 

 

 



Lektion 3:  Grundläggande körteknik/hantering av rullstolen  

 Syfte: Energibesparande tekniker. 

 

Lektion 4:  Grundläggande träning av balansering i rullstolen  

 Syfte: Förberedande inför hinder hantering. 

 

Lektion 5:  Grundläggande träning att klara köra över lägre kanter och sluttande plan

 Syfte: Hantera vardags hinder. 

 

 
 

Lektion 6:  Träna praktiska färdigheter i vardagen. (Köra med saker i knäet, köra med en hand 

 upptagen, svänga runt hörn, öppna tunga dörrar, köra med resväska/kundvagn etc)

 Syfte: Lösningar på abstrakta vardagsutmaningar inomhus. 

 

   



Lektion 7:  Föreläsning kring kropp och hälsa. Fokus på hälsopromotion, sårprevention och att 

 motverka sekundärkomplikationer pga långvarigt rullstolsbruk. Understryka allvaret i 

 att äta i proportion till den förändrade ämnesomsättningen som med kommer att sitta 

 i rullstol. 

 Syfte: Höja ansvarstagandet kring allmän hälsa och friskvård som motverkar 

 sekundärkomplikationer. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lektion 8:  Hjälpmedelsmässa/Produktevent. Utställning av olika manuella rullstolar, 

 rullstolstillbehör och fritidshjälpmedel. Föreläsning av Försäkringskassa, VO 

 Rehabiliteringsmedicin och Coloplast eller annat företag m fokus hjälpmedel för 

 blåsa/tarm. 

 Syfte: Förklara styrkor och svagheter kring aktuellt upphandlat sortiment. 

 Kunskapshöja kring vanligt förekommande extra åtaganden. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



Lektion 9:  Avancerad balansträning: Stå och köra på bakhjulen samt hitta alternativa tekniker vid 

 oförmåga att stå kvar på bakhjulen. 

 Syfte: Utveckla tekniker som kan hantera svårare hinder. 

 

 

Lektion 10:  Avancerad hindertagning: testa köra över olika hinder och prova köra i trappa. 

 Instruktioner om hur man bäst blir hjälpt utan att någon kommer till skada och hur 

 detta görs med största säkerhetsmarginal. 

 Syfte: Svårare vardags hinder. 

 

 
 

 

Lektion 11:  ”Rulle på stan”: köra utomhus över trottoarkanter och längs lutande trottoarer, testa 

 rulltrappa, testa olika underlag och se hur man kan lyfta in/ut rullstolen sittande på 

 förarplats i bilen. 

 Syfte: Lösningar på abstrakta vardagsutmaningar utomhus. 

 

 
 



Lektion 12:  Avslutning: inledande test repeteras och individuella mål utvärderas. Deltagarna fick 

 inte ta del av tidigare resultat eller tidigare skattning av ansträngningsgrad före testets 

 genomförande. Kursens innehåll diskuteras och utvärderas muntligt. Avslutning kalas. 

 Under varje lektion har även tid avsatts för samtal och reflektion kring dagens tema 

 samt formulering av lämplig hemuppgift till nästa lektionstillfälle. 

 Syfte: Samla in utvärderingsmaterial. Få återkoppling om vad som var bra och mindre 

 bra med kursen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nästa steg - fortsättningskurs 

 

Under sista terminen (=hösten 2016) har även en fortsättningskurs genomförts för deltagare, som av 

olika anledning inte kunnat slutföra tidigare kurs eller haft en olämplig rullstol under deltagandet i 

grundkursen. Innehållet har haft ett individanpassat fokus med avsikt att kunna ta större ansvar i sin 

vardag på ett mer avancerat plan. Marktjänst, föräldraansvar och politiskt engagemang är några av 

de punkter som fördjupades i.  

 

Att ha kunskaper om konventioner, historia, diskrimineringslagen, regeringsstyrdokument, LSS-lag, 

normbegrepp och kulturskillnader kring funktionshinderfrågor hjälper brukaren att sätta sig i ett 

sammanhang med en ökad förståelse och handlingskraft för att kunna skapa sin egen lycka och 

behålla värdighet.  

 

Fortsättningskursen är en inledning på ett utvecklingsarbete inom Rullstolsakademien. Kursen föll väl 

ut och gav en relativt tydlig bild om att det finns anledning om att skapa en sådan och samtidigt i 

vilken riktning den ska utvecklas. 

 

 

 

 

 



Fortsättningskurs 
Kursens omfattning var 1,5 tim/vecka i 12 veckor med följande innehåll: 

 

Lektion 1:  Presentation av deltagare och ledare. Presentation av kursinnehåll. Genomförande av 

 praktiska test och formulera aktivitetsmål kopplade till förmågan att hantera den 

 manuella rullstolen. 

 

Lektion 2:  Samtal kring diskriminering, attityder i samhället och egna värderingar utifrån att 

 använda/vara beroende av manuell rullstol, egenansvar mm Repetera basal 

 rullstolsteknik. 

 

 
 

Lektion 3:  Genomgång kring specifik träning vid långvarigt sittande i rullstol/ aktivt körande 

 manuell rullstol. Tips på skadeförebyggande självträningsövningar. Hemläxa att testa 

 hemma. 

 

 

Lektion 4:  Praktiska övningar i närliggande köpcentrum (kundvagn, nå olika hyllplan etc) 

 

 

Lektion 5:  Träna på olika hinder utifrån individuell förmåga. Hemläxa att testa vidare. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lektion 6:  Utvärdera läxa. Öva vidare. Diskutera normbegrepp. 

 

 

 
 

 

Lektion 7:  Öva att köra över kanter. Träna teknik då någon hjälper till och hur man kan handleda 

 en okänd person att hjälpa till.  Diskutera vilka ”risker” som är värda att ta och vilka 

 man kan vara klok att undvika. 

 

 

Lektion 8:  Konditionsträningsövningar i rullstol och förbättra tekniken att ta svängar. 

 

 

Lektion 9:  Fortsätta praktiska övningar kring dagliga aktiviteter: ramla ur rullstolen och komma 

 upp handla, resa, i och ur bil, att vara småbarnsförälder mm. 

 

 

Lektion 10:  Repris/nyheter: Hjälpmedelsmässa/produktevent. Utställning av olika manuella 

 rullstolar, rullstolstillbehör och fritidshjälpmedel. Föreläsning av Försäkringskassa, VO 

 Rehabiliteringsmedicin och Coloplast eller annat företag m fokus hjälpmedel för 

 blåsa/tarm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lektion 11:  ”Rulle på stan”: köra utomhus över trottoarkanter och längs lutande trottoarer, testa 

 rulltrappa, testa olika underlag och rullband. 

 

 
 

 

 

Lektion 12:  Avslutning: inledande test repeteras och individuella mål utvärderas. Kursens innehåll 

 diskuteras och utvärderas muntligt. Avslutningskalas. 

 

  

 

 

 

 



Resultat av rullstolskursen 
Totalt genomfördes 10 grundkurser och en fortsättningskurs. Sammanställningen har inte delats upp 

i grundkurs respektive fortsättningskurs då deltagarantalet i fortsättningskursen är för litet för att dra 

några fristående slutsatser. 

Kurserna omfattade totalt 108 deltagare. Deltagare räknas de, som hade en närvaro på minst 50 %. 

Av dessa var 53 män och 55 kvinnor.   

Alla, som har slutfört kursen, har talat och förstått svenska. 

Medelåldern var 45,8 år och medianåldern 47 år. 5 deltagare var 20 år eller yngre (yngsta deltagaren 

var 14 år). 5 deltagare var mer än 70 år (äldsta deltagaren var 82 år). 

 

Deltagarna har huvudsakligen kommit från Malmö och närliggande kommuner med som längst 

avstånd till Trelleborg respektive Eslöv. Färdsättet har varit egen bil, färdtjänst eller allmänna 

kommunikationer. 

Fördelning av deltagarnas funktionsnedsättningar/diagnoser: 

Amputationer: 4 

Cerebral Pares: 15 

Neurologisk sjukdom: 23 (varav 15 med MS och 4 med Parkinsons sjukdom) 

Stroke/förvärvad hjärnskada: 9 

Ryggmärgsskada/Ryggmärgsbråck: 48 

Övrigt/ alternativt okänd: 9 

 

Antal personer, som deltagit vid utvärdering såväl vid start som avslutning av kursen: 73 

 

Utvärdering av 6 min rullstolskörning 
 

50 deltagare förlängde sin körsträcka. = 68 % 

28 deltagare skattade sin ansträngningsgrad lägre enligt Borgs skala vid sluttestet samtidigt som 

körsträckan var lika lång eller längre än vid kursstart. = 38 % 

Utvärdering av rullstolsteknik/sittställning: beskrivs i subjektiva termer på individnivå och har inte 

standardiserats. Utvärderingen är svår på gruppnivå.  

 

 

 



Utvärdering av skattade mål 
65 deltagare har uppnått ett av sina mål. = 89 % 

49 deltagare har uppnått 2 eller fler mål. = 67 %  

Att beakta: 

Samtliga aktivitets mål har välkomnats oberoende av rimliga möjligheter att uppnås för att 

tillhandahålla en öppenhet för möjlighet till egna insikter och kunna leverera en inställning av 

nyfikenhet och mod inför livets utmaningar. Därav kommer vissa deltagare att inte uppnå de mål, 

som man vid kursens start formulerade. 

Alla deltagare har inte kunnat motiveras att formulera tre mål. Vissa har skrivit bara ett eller två 

medan andra har skrivit fler än tre. 

 

Gjorda justeringar på deltagarnas rullstolar 

55 av deltagarna fick hjälp med någon form av enklare justering av rullstolen (huvudsakligen utförd 

av konsulterande sjukgymnast/fysioterapeut): det kunde handla om att ryggklädseln justerades, 

vinkeln på ryggstödet ändrades, drivhjulsaxeln flyttades efter samråd med ansvarig ordinatör, något 

tillbehör till rullstolen testades tex Free-wheel eller att personen fick prova någon annan manuell 

rullstol i FIFH´s befintliga rullstolspark. = 75% 

28 av deltagarna fick mer omfattande insatser av konsulterande sjukgymnast/fysioterapeut: 

telefonkontakt med ansvarig ordinatör (kommunsjukgymnast/kommunarbetsterapeut) för diskussion 

om förändring av rullstolsmodell/omfattande justering av befintlig rullstol, stämma träff med 

ansvarig ordinatör i samband med lektion för gemensam bedömning av omfattande justering av 

rullstol alternativt byte av rullstol eller medverka vid utprovning av ny manuell rullstol (i hemmet 

eller på hjälpmedelscentral). = 38% 

 

 

Utvärderingssamtal 

Vid öppna utvärderingssamtal vid sista lektionen framkom att flertalet deltagare upplevt kursen som 

värdefull dels utifrån förbättringen av den individuella rullstolstekniken men också för det informella 

kunskapsutbytet kring alla de utmaningar i vardagen, som en person, beroende av manuell rullstol 

möter. Kursdeltagarna har lyft fram värdet av såväl praktiska moment som teori. Att teorin förutom 

ren rullstolsteori också omfattat hälsoperspektiv av att sitta i rullstol samt inte minst diskussioner 

utifrån egna upplevda erfarenheter av att leva ett liv som rullstolsbrukare.  Flera deltagare framförde 

önskemål att någon lektion skulle rikta sig till anhöriga i syfte att underlätta deras hjälp i den 

fortsatta träningen av rullstolsteknik samt för att anhöriga ska känna sig trygga att medverka vid tex 

rullstolsåkning i rulltrappa. Många har framfört att kursen kunde varit ännu längre för att dels få 

möjlighet att nöta in rullstolsteknik men också för att gruppen blir en ventil där man kan dela 

upplevelser med andra, som upplevt liknande situationer 

 

 



Reflektioner 
 

Rullstolskurserna har haft en jämn fördelning mellan män och kvinnor. De flesta deltagare har varit i 

åldersgruppen 30-60 år men spridningen har varit stor med deltagare från 14 år till 82 år. Att kunna 

mötas kring ett gemensamt ämne över åldersgränserna verkar fungera väl och har snarare varit en 

tillgång än en nackdel. Någon form av funktionsnedsättning relaterad till skada/påverkan på 

ryggmärgen har varit överrepresenterad (=48 deltagare dvs nästan hälften av gruppen). Att blanda 

personer med olika orsak till sina funktionsnedsättningar och olika utfall av dessa har i stort fungerat 

då rullstolen och utmaningar knutna till rullstolen varit fokus. Dock krävs att ledarna har förståelse 

för att vissa deltagare måste balansera mellan att utmana sig själv fysiskt och ta hänsyn till strikt 

aktivitetsbalans utifrån sjukdomens inverkan på kroppen. Här kommer man osökt in på utvärdering 

och tester: vilka tester behövs? vad vill vi få ut av testerna? hur påverkas resultatet av ev 

sjukdomsskov? hur ska vi bäst utvärdera kursens effekter? 

Totalt har ca 75% av deltagarna medverkat vid båda testtillfällena men vi skulle gärna sett att 

närvaron vid båda testen hade varit högre. Någon form av kontrakt samt eventuellt ett kursintyg 

hade kanske ökat deltagarnas motivation att medverka i testen.  

Förmåga att förlänga körsträckan vid 6 minuters test: en längre körsträcka bör rimligen svara mot en 

mer rationell körteknik eller en rullstol, som går lättare att köra. Dagsformen kan såklart spela in ffa 

för personer med vissa neurologiska sjukdomar. Här har vi valt att bara ange en förbättring men 

möjligen kunde förbättringssträckan anges i procentuell andel av sträckan vid första testet. Totalt har 

2/3-delar av deltagarna (=55 deltagare) förlängt sin körsträcka, vilket vi tolkar som ett starkt positivt 

resultat. Att över hälften av dessa(= 28 deltagare) dessutom har lägre ansträngningsgrad bör rimligen 

visa på en ännu bättre effekt av kursen. Flera deltagare har inte erhållit sin nya rullstol förrän mot 

slutet av kursen och därmed fördröjts i sin utveckling och uppnått sämre resultat. 

Det är oerhört glädjande att nästan 90% av deltagarna uppnått minst ett av sina aktivitetsmål och 

75% uppnått två eller fler aktivitetsmål. Även här bör vi se över hur vi bäst kan handleda deltagarna 

att hitta individuella mål, som dessutom kan utvärderas på ett bra sätt. Vissa deltagare har haft 

nedsatta kognitiva förmågor, vilket ytterligare försvårat målformuleringen. 

Vi har i verksamheten med rullstolskurser sett tydliga systemfel, som medför merarbete för 

ordinatörer, ökad kostnad för kommunen och ffa omfattande konsekvenser för den person, som är 

beroende av en väl fungerande manuell rullstol i vardagens aktiviteter. 

När en person inte längre kan förflytta sig gående längre eller kortare sträckor är ofta en manuell 

rullstol det hjälpmedel, som kommunen först erbjuder. Den manuella rullstolen ska kompensera för 

tidigare förmåga att förflytta sig gående. Förflyttning är en ytterst basal komponent i det dagliga livet 

och kvaliteten på förflyttning är direkt kopplad till livskvalitet samt delaktigheten i samhället. 

 

 

 

 

 



Drygt 100 deltagare har tagit del av de rullstolskurser, som FIFH i samarbete m Region Skåne har 

erbjudit under tre år. Drygt hälften av deltagarna (55 deltagare) har under kursen fått enklare 

justeringar av rullstolen medan 28 deltagare fått större justeringar av sin rullstol alternativt hjälp att 

prova ut helt nya rullstolar. I de fall, där man provat ut en ny rullstol, har ofta personen inte kunnat 

förklara varför just aktuell modell av rullstol har valts. Istället har hen hänvisat till att råden gavs av 

och beslutet togs av ordinatör samt hjälpmedelskonsulent.  

Okunskapen kring manuella rullstolar, köregenskaper och utprovningsprocessen har visat sig mycket 

stor bland rullstolsbrukarna, som deltagit i kurserna på FIFH. Som ledare har man slagits av den 

ineffektivitet, som drabbar både utprovningsprocessen och rullstolsbrukaren. Det är inte etiskt 

försvarbart att fortsätta ett system, där så många rullstolar inte har egenskaper, som erbjuder 

brukaren bästa möjliga förutsättningar för ett gott liv med stor självständighet. Därtill ett system, 

som kostar mer resurser än nödvändigt avseende både personal och brukare. 

 

 

 

Sammanfattning 
 

• Kurserna förbättrade deltagarnas förmåga att köra manuell rullstol.  

 

• Kurserna gav deltagarna ett mervärde i form av teoretisk kunskap kring manuell rullstol och 

hälsoperspektiv men också ett värdefullt kunskapsutbyte mellan rullstolsbrukare. 

 

• Kurserna visade att det ordineras rullstolar, som inte motsvarar brukarens behov och 

förmåga. Flertalet deltagare hade inte aktivt medverkat i valet av rullstol och kunde inte 

redogöra för varför rullstolen såg ut som den gjorde. Vissa rullstolar kunde justeras/anpassas 

medan andra behövde nödvändigtvis ersättas med lämpligare modell och detta medförde en 

helt ny ordination. Därmed fördröjdes personens möjlighet till ökad självständighet och 

resurser avseende brukarens tid, ordinatörens tid samt tid för hjälpmedelshantering slösades 

bort. 

 

• Kurserna har tillfört erfarenhet till kursledarna, som ser möjligheter att förändra såväl 

genomförandet av befintlig kurs som att komplettera med andra 

produkter/utbildningskoncept för att optimera hjälpmedelshanteringen och utnyttjandet av 

ordinerad manuell rullstol. 

 

 

 



Goda exempel: 

 

Kvinna 82 år, Mb Parkinson (fiktivt namn Ia)  

Ia har fått allt svårare för att gå men kan till nöds ta sig runt i lägenheten. Vill kunna vara mer ute och 

har målsättningen att själv kunna handla i närliggande butik. Har barn, som bor i USA och vill gärna 

besöka dem. 

Får av kommunsjukgymnast utprovat en Etac Cross. Rekommenderas att köra med både armar och 

ben. Rullstolen har armstöd för att användas vid uppresning. Då rullstolens höjd med sittdyna 

försvårar ett effektivt sparkande har Ia tagit bort sittdynan och sitter direkt på rullstolens sitsklädsel. 

Ia anmäler sig till Rullstolsakademiens kurs och anländer med färdtjänst. Klarar knappt att ta sig fram 

till träningslokalen. Har mycket svårt att få ihop rörelserna i armar och ben.  

Vid första testet: kör 93,5 m vid 6 min´s test och skattar ansträngningen enl Borgs skala till 17. 

Rullstolen kan inte justeras och balanseras på ett för Ia funktionellt sätt. Under de första lektionerna 

får Ia testa en aktivrullstol, som finns på FIFH. Ia provar att köra bara med armarna och klarar bättre 

att koordinera framåtdrivningen. Kommunsjukgymnast bjuds in och vi diskuterar tillsammans 

möjligheten att byta rullstol. Mot slutet av kursen får Ia en Panthera S2, som fungerar väl. Armstöden 

har bytts mot sidoskydd och Ia har hittat andra tekniker för uppresning till stående. 

Vid andra testet: kör 255 m vid 6 min´s test och skattar ansträngningsgraden enl Borgs skala till 15. 

Ia uppnår 2 av sina tre mål och kan nu själv köra och handla i närliggande butik. Hon åker själv med 

flyg till USA och besöker sitt barn och barnbarn. 

Ia är ofta ute med sina väninnor och vid ett senare tillfälle besöker samma kommunsjukgymnast en 

annan deltagare på Rullstolsakademien. Sjukgymnasten berättar att han ofta träffar Ia när hon är ute 

och kör sin rullstol. Ia har även lärt sig tekniken att med sällskap använda rulltrappa sittande i rullstol 

men hennes väninnor är lite tveksamma. 
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