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Hei, 
  
Statistikken du fikk for kontraktsåret 2012 -2013 er brukt i det jeg skriver her også. Så du kan bruke de eksakte 
tallene fra statistikken.  
  
Jeg viser til henvendelsen og kan svare følgende: 

 Elektriske rullestoler med motoristert styring for begrenset utendørs bruk (kombi) er helt klart den 
typen rullestoler som dekker de fleste brukerbehov. Dette fremkommer klart av statistikkene over 
hvilke rullestoler NAV har kjøpt. Vi viser til statistikken fra kontraktsåret 2012 -2013 der NAV har kjøpt 
over 1700 rullestoler for begrenset utendørsbruk og 600 rullestoler for utendørsbruk og i overkant av 
500 for innendørs bruk. 

 NAV kan tilbakevise at det er en klar trend på at etterspørselen etter begrenset utendørs bruk (kombi) 
med senterdrift er økende. Av de over 1700 rullestoler for begrenset utendørsbruk som er kjøpt i 
kontraktsåret 2012 -2013 var 166 rullestoler med senterdrift. Det er ikke indikasjoner på at det er en 
sterkt økende etterspørsel etter denne typen rullestoler. Kjøremåten senterdrift har den fordelen at 
den snur på mindre plass, men den ulempen at den tar hinder på en dårligere (hardere) måte enn 
forhjulsdrevne rullestoler. Den har også noe andre kjøreegenskaper enn forhjuls og bakhjulsdrevne 
rullestoler ved at den noe lettere graver seg ned f. eks ved kjøring på grus. Brukere som kjører mest 
inne og i utendørs omgivelser som ikke er så krevende kan bruke senterdreven rullestoler. Rullestoler 
med forhjulsdrift eller bakhjulsdrift er mer etterspurt fordi de er bedre egnet når brukerne bor i 
områder der rullestolskjøring krever en del hindertaking og kjøring på ujevnt underlag. 

 Det er ikke en trend at det er blitt vanligere å bruke to rullestoler, en for innendørs bruk og en for 
utendørsbruk. Dette fremkommer av statistikken for kontraktsåret 2012 -2013. NAV har kjøpt i 
overkant av 600 rullestoler for utendørsbruk og i overkant av 500 for innendørs bruk. Fordelingen 
mellom rullestoler for utendørs bruk, begrenset utendørsbruk og innendørs bruk har vært stabil over 
flere kontraktsperioder. Det er ingen tendens til økt bruk av en ren innendørs rullestol og en ren 
utendørs bruk rullestol. Det er heller ikke blitt å bruke to kombi rullestoler, en lite plasskrevende inne 
og en med bedre kjøreegenskaper ute. Brukeren av kombirullestolene har behov for en rullstol som 
fungerer godt både innendørs og utendørs fordi de ikke kan forflytte seg mellom flere rullestoler og 
fordi det kan kreve for mye plass å ha to rullestoler.  

 Valg av rullestol skjer på bakgrunn av de samlede behovene brukerne har både til sittekomfort, og de 
samlede kjøreegenskapene rullestolen har i de omgivelsene brukeren ferdes.  
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