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Sammanfattning 

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter 

och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet 

med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde. 

Syfte med detta projekt har varit att undersöka den internationella marknaden för rollator och 

identifiera innovationer för att överbygga gapet mellan sittande passiv transport och gående, 

aktiv. Projektet har också haft som målsättning att i de fall existerande innovationer saknas, 

föreslå sådana. 

Studien har visat att rollatorbranschen är prismässigt konkurrensutsatt och domineras av ett 

fåtal företag som upphandlas av offentliga aktörer. De flesta sjukvårdshuvudmän (landsting/ 

regioner/kommuner) tillhandahåller rollator, men enstaka undantag finns. I några regioner, 

exempelvis Stockholm kan brukare som inte är nöjda med landstingets sortiment ansöka om 

”fritt-val-check” som ger 1 400 kr för inomhusrollator och 2 500 kr för utomhusrollaror. 

Modeller med större hjul som kan passera barriärer finns från ca 10 000 kr och motoriserade 

modeller med framdrivningshjälp kan kosta ca 30 000 kr, vilket innebär att ”fritt-val-checken” 

i dessa fall täcker 8-25% av kostnaden. Det faktum att rollatorbranschen domineras av ett fåtal 

prismässigt konkurrensutsatta företag som upphandlas av sjukvårdshuvudmän gör att innova-

tioner har svårt att nå bredare marknad. Icke-standardlösningar måste motiveras med särskilda 

behov och förankras i studier för att finansieras av det offentliga. 

STRADA-analys av rollatorolyckor visar preliminärt att dessa till 83 % utgörs av 

singelolyckor, varav 29 % orsakas av kantstenar. ISO-standarden för rollator (SS-EN ISO 

11199-2:2006) täcker in mekaniska och funktionella egenskaper men ej passage av barriärer, 

trots att dessa är den enskilt största orsaken till skador för rollatorförare. Frågan om 

uppdatering av standarden är för närvarande ute på omröstning i tekniska kommittén och 

denna studie har lett till att frågan väckts om en utökning innefattande passage av barriär är 

möjlig. Detta skulle kunna leda till ökad försäljning i detta segment som i sin tur skulle kunna 

bidra till minskat antal olyckor. 
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1. Bakgrund 

Rollatorn uppfanns 1978 i Västerås av Aina Wifalk. Idag är Sverige det rollatortätaste landet i 

världen och det förskrivs ca 60 000 rollatorer per år [1]. SCB beräknade 2007 att 240 000 

personer använde rollator, bland dem ingick var tredje person över 80 år. [2]. 2014 fanns 

499 000 personer i åldern 80+ i Sverige, år 2030 beräknas antalet ha ökat till 826 000 och 

2060 så många som 1 210 000 [3]. Om kvoten rollatoranvändare kvarstår kan vi alltså 2060 

räkna med 720 000 rollatoranvändare, bara i åldersgruppen 80+. Byggnadsnämnden i Västerås 

Stad fastställde 2018-02-15 namnet ”Aina Wifalks gata” för den gata som går från Cedergatan 

in till nuvarande akutmottagningen på Västmanlands sjukhus Västerås [4]. 

    

Figur 1 Vänster: Aina Wifalk med sin uppfinning rollatorn [5]. Höger: Aina Wifalks gata i 

Västerås [4]. 

Utomhusmiljön i städerna är sådan att nivåskillnader förekommer frekvent. Lunds universitet 

har visat att kantstenar anges som orsak till fallolycka som orsakat skada i 7 % av fallen, vilket 

i absoluta tal skulle omfatta i genomsnitt 873 personer årligen i det undersökta materialets 

62 325 personer på fem år [6]. Räknat med en tidigare uppskattning från Transportstyrelsen på 

61 % registrering av fallolyckorna i STRADA, skulle denna siffra kunna ligga närmare 1 430 

skadade personer årligen [7]. Kantstenars materialegenskaper har också undersökts i 

TRV2016/86096, där det bl.a. framgick att innovationer inom området är få, friktionsskillnad 

till bredvidliggande material kan föreligga samt kantstenens förhindrande av kollisionsolyckor 

kan ifrågasättas. Nivåskillnader är extra utmanande för helt eller delvis hjulburna fotgängare, 

vilket också framgår av Promobilia rapport 2017-H2 ”Förbättrad säkerhet hos rollatorer med 

möjlighet till snabb och billig implementering”, där STRADA-analys av rollatorrelaterade 

olyckor, efter 600 rader av 2700 analyserade visade på 71 % singelolyckor (fallolyckor), varav 

32 % beror på kantstenar.  

När rollatorn är alltför tung för att manövrera återstår i dagsläget sittande, ibland eldriven 

transport som innebär föga fysiskt rörelse för brukaren, samt ytterligare svårigheter vid 

passage av barriärer.  
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2. Metod & Material 

Genom att hitta innovationer som överbygger gapet mellan sittande passiv transport och 

gående, aktiv transport kan folkhälsan förbättras på grund av minskat stillasittande och ökad 

delaktighet. Sveriges ledande ställning inom Trafiksäkerhet och som rollatorns ursprungsland 

ger unika möjligheter att ta ledningen i detta nästa steg. 

Den här studien har inkluderat följande delmoment: 

1. Kravställning Genomgång av standarder. 

2. Modeller Exempel befintliga produkter. 

3. Marknad Kontakter med berörda myndigheter, företag och 

organisationer samt informationssökning. 

4. Intervjuer Intervju med fysioterapeuter. 

5. Olycks- & Skadestatistik STRADA-analys. 

6. Policy & Upphandling Intervju med person, hemmahörande i Skåne, som bl.a. ingår 

i ett nationellt nätverk av hjälpmedelschefer. 

3. Resultat 

3.1 Kravställning 

Standarden SS-EN ISO 11199-2:2006 Gånghjälpmedel som hanteras med båda armarna – 

Krav och provningsmetoder – Del 2: Rollatorer beskriver en rollator som ett gånghjälpmedel 

med inbyggda handtag och tre eller fler ben av vilka två eller flera har hjul, som tillhandahåller 

stöd vid gång. Denna standard ställer krav på minimidiameter på främre hjul för inomhus- 

respektive utomhusbruk samt minimibredd mellan främre hjul för utomhusbruk. Beträffande 

stabilitet finns krav på prestation vid pålagd kraft vid lutning framåt, bakåt och sidledes 

riktningar. Färdbromsar krävs på rollatorer med mer än två hjul och parkeringsbromsar för 

rollatorer utrustade med vilosäte eller för utomhusbruk. Dessutom finns krav på greppavstånd, 

maxkraft för att hantera bromsarna, samt förstås bromsarnas effekt. Även handgrepp, justering 

av handtag, vilosäte och ihopfällningsmekanism innefattas [8]. Standarden omfattar inte 

rollatorer med horisontella underarmsstöd, vilka klassificeras som gåbord och omfattas av SS-

EN ISO 11199.3:2006 [9]. 

I detta kan noteras att inget beträffande passage av barriärer, exempelvis kantstenar innefattas i 

standarden. Inga delar om hur rollatorn är att lyfta, vilken vikt den har eller hur den är 

balanserad vid lyft. Vid diskussion med Swedish Standards Institute (SIS) framkom att frågan 

om uppdatering av standarden för närvarande är ute för omröstning till 23 oktober 2018. Om 

man vid omröstningen kommer fram till att standarden bör revideras kunde eventuellt aspekter 

som passage av barriärer inkluderas om parterna är ense. Vidare diskussioner med kommittén 

Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning SIS/TK 344 har lett till att man signalerat 

behovet  för den internationella kommittén och röstat ja för revision. Även andra aspekter av 

rollatorernas funktion har diskuterats. T.ex. i och med larm om framgaffelbrott på 30 rollatorer 

av typen Invacare Futura i nordvästra Skåne som kom under 2016. Inga brukare skadades 

fysisk och tillsynsmyndigheten Läkemedelsverket krävde inte återkallelse av produkten som 

sedan dess har fått en förändrad konstruktion [10]. Även på andra modeller, exempelvis Etac 

Ono och Fellow Classic har varit föremål för mekaniska fel [11, 12]. Beträffande passage av 

barriärer är det intressant att notera att standarden för elrullstol innehåller en del om detta; ISO 

7176-10 Determination of Obstacle-Climbing Ability of Electrically Powered Wheelchairs. I 

denna standard kan barriärer mellan 5 mm till 200 mm provas. Specificerat finns bl.a. kantens 

radie och ytans friktion. En testdocka eller testperson kan användas och rullstolen körs över 

ökande barriärhöjd tills den inte längre kan passera eller tippar. Testet utförs både framlänges 

och baklänges, samt med variation i övriga parametrar [13]. 
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3.2 Modeller 

Två rollatormodeller som man ofta ser i trafikmiljön är Carl-Oscar (3 300 kr–5 600 kr enligt 

företagets hemsida) och Rebel (ca 2 700 kr enligt företagets hemsida) från svenska Human 

Care. Dessa anges vara CE-märkta enligt de direktiv som gäller för medicintekniska produkter 

och testade enligt standarden. Carl-Oscar (Figur 2A) kan komma med tillval i form av 

luftpumpade hjul, medan Rebel också finns låg modell. Båda modellerna kan också väljas 

extra förstärkta för tyngre brukare. Det som skiljer ytterligare är total bredd, sittbredd, längd 

mellan främre och bakre hjulpar, hjulstorlek samt vikt. Den lättaste (Rebel låg) väger här 9,2 

kg och den tyngsta (Carl-Oscar förstärkt) 13,4 kg. Inom tillbehör/alternativ kan nämnas 

handtag, korg, bricka, käpphållare, ryggband (ryggstöd vid vilosätet), syrgashållare, 

släpbroms, enhandsbroms, stänkskärm och steghjälp. Steghjälpen är en hävstång som monteras 

på ett bakhjul och för att underlätta passage av exempelvis trottoarkant. Båda modellerna finns 

även i utförandet ”RA rollator” (Figur 2B), d.v.s. den är utrustad med underarmsstöd och 

designad för användare som behöver extra stöd eller som har svårt att manövrera en vanlig 

rollator. Human Care marknadsför också modellen Leia (ca 3 500 kr) som är mer lättviktigt 

(7,6-7,9 kg), har ett säte placerat längre fram för ökat stegutrymme. Ramen ska också ta upp 

vibrationer på ojämna underlag. Till lättviktarna hör också Drive Nitro i kolfiber som väger ca 

5,5 kg. I samma segment som Carl-Oscar finns exempelvis Patrol från Eurovema (upphandlat 

styckpris 1 420 kr) som de skånska kommunerna har inköpsavtal på [14].  Priser ovan är 

exempel, men varierar mellan olika sjukvårdshuvudmän.  

Utöver de klassiska modellerna finns exempelvis Flux 4 (Figur 2C) från Kungsbackabaserade 

Mayday Aid som körs runt/bakom brukaren. Modellen möjliggör en mer upprätt gång. Det 

finns också andra modeller och tillbehör som möjliggör att avlasta armarna när man använder 

rollator. Exempel är Pacer från Mayday Aid (Figur 2D). Harald Nyborg säljer Rullator 2I1 

Aluminium från Kilberry (Figur 2E), som utöver rollatorfunktionen möjliggör brukaren att bli 

körd av någon annan. Vikten på denna modell är 9,5 kg och kostnaden ca 1 000 kr (Anges ej 

om den är CE-märkt som medicinteknisk produkt). Modellen Page från Saljol möjliggör hjälp 

när man sätter sig ner eller ställer sig upp, den kan användas både framför och bakom brukaren 

som kan ha en maxvikt på 150 kg (Figur 2F). Det finns också motoriserade rollatorer. Ett 

exempel är Bemotec GmbH som har tagit fram beactive +e som väger ca 20 kg och kostar 

3 000–3 500 euro (Figur 2G). Denna rollator har en framdrivning som bygger på motoriserade 

golfvagnar och kan drivas i tre olika hastigheter samt går också att ställa in så att den driver 

mer på en sida, vilket är fördelaktigt exempelvis vid ensidig förlamning. Det finns också 

möjlighet att lägga in individuellt anpassade träningsprogram. Företaget har framtidsplaner att 

även utrusta nästa generation med sensorer för att upptäcka trappor, stoppa och vända, se om 

trafikljus är rött eller grönt samt avge akustiska signaler. Även företaget eMovements 

marknadsför en elektrisk rollator, Ello, som utöver framdrift har intressanta funktioner som 

automatisk broms i uppförs- och nerförsbacke, klättring över trottoarkant (genom stegpinne 

och speciellt gasläge), enkla symboler, lampa, tuta, SOS-funktion och autostopp om man 

släpper handtaget (Figur 2H). Företaget anger på sin sida att studier vid Robert-Bosch-

Krankenhauses i Stuttgart 2014 visat att 76 % har svårt att skjuta sin rollator i uppförsbacke, 

77 % har svårt att passera hinder och 83 % har svårigheter att bromsa i nerförsbacke. Enligt 

eMovements gör detta att Ello minskar problemen med 236 %. ICIO (Figur 2I) av designern 

Malin Grummas kan användas som draghjälp, men det finns också tillbehör som ståbräda och 

pall, med vilka den kan användas som scooter. Rollatorer designade för att forcera barriärer, 

exempelvis kantstenar finns, exempelvis Trionic Veloped utvecklad vid KTH (Figur 2J). 

Denna är 102 cm lång och 76 cm bred, som kan jämföras med Carl-Oscars 82 cm lång och 72 

cm bred som är bland de största av de klassiska modellerna. Vikten är ca 12-16 kg, vilket är i 

det övre spannet, men då klarar den också hinder på upp till 13 cm utan att behöva lyftas. 

Velopedmodellerna kostar från ca 10 000 kr. Det finns också förslag på rollatorer som kan 

klättra i trappor, exempelvis har Virginia Commonwealth University utvecklat en modell som 

har 12 hjul och elassisterad trappförflyttning samt även med självjusterande handtag som kan 

transformeras till sittplats (Figur 2K). På temat trappförflyttning finns också rollstolen Scalevo 
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framtagen av ETH Zurich och Zurich University of the Arts (Figur 2L). Denna är tvåhjulig och 

förflyttar sig på plan mark som en Segway, men förvandlas till bandfordon vid 

trappförflyttning. 

 

A) Carl-Oscar B) Carl- Oscar 

som RA Rollator 

C) Flux 4 D) Pacer 

    

E) 2I1 F) Page G) beactive +e H) Ello 

    

I) ICIO J) Trionic Veloped K) Commonwealth L) Scalevo 

   
 

Figur 2. Olika rollatormodeller 

     

3.3 Marknad        

Siffrorna som framkommer av bakgrundsbeskrivningen visar att marknaden för rollatorer är 

stor och ökande. Om varje rollatoranvändare i åldersgruppen 80+ hade en rollator för i snitt 2 

000 kr år 2014, motsvarade det rollatorer för över 330 miljoner kronor som kördes av denna 

åldersgrupp. Då är bara själva rollatorernas kostnad inräknade och inte kringkostnader som 

administration och förskrivning. Tittar man på det demografiska estimatet för 2060 så blir 

siffran över 1,6 miljarder kronor för åttioplussarnas rollatorer i dagens penningvärde. 

En studie vid Lunds universitet 2007 visade att det finns tre dominerande aktörer på den 

svenska rollatormarknaden: Human Care, Etac och Invacare som står för ca 95 % av den 

svenska försäljningen. Vidare konstaterar man där att kunderna i Sverige till 99% består av 

kommuner och landsting samt att en liten försäljning sker till en konsumentmarknad bestående 

av invandrade svenska privatpersoner samt personer som inte är berättigade till en 
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bidragsfinansierad rollator [15]. År 2002 meddelade Human Care att man i och med och med 

förvärvet av Ahlberg Rehab AB hade 35% av den svenska rollatormarknaden. Företaget angav 

då att närmare 50% av produktionen gick på export och att bolaget förutom dotterbolag i 

Norge och Tyskland också hade agenter i ytterligare tio länder, däribland USA och Japan [16]. 

På Solidinfo kan man för år 2017 utläsa följande: 

 Anställda Huvudkontor Övrigt 

 Human Care 20 st. Stockholm Moderbolag för en internationell koncern 

 Etac 65 st. Kista Moderbolag: Nordstjernan* 

 Invacare 53 st. Spånga Moderbolag: Scandinavian Mobility Inter-

national APS (danskt bolag) 

*I Nordstjernan-koncernen ingår även exempelvis NCC 

Sedan studien vid Lunds universitet har en del förändringar hänt på markanden, exempelvis 

har åtta år gamla Malmöbaserade företaget Trustcare Carloni Design AB etablerat en ökad 

försäljning till privatpersoner, framförallt med modellen Let’s Go Dock är privatmarknaden än 

så länge relativt liten, men svenska återförsäljare av utländska produkter blir allt vanligare. Ett 

exempel är Hjälpmedelsteknik Sverige, i Lomma, som både har återförsäljning och 

servicetjänster [14]. 

Swedish Medtech, som är branschorganisationen för medicinteknik med runt 180 

medlemsföretag fick svar från ett medlemsföretag angående innovationer i branschen:  

”Vi som liten aktör har valt att inte gå in på den upphandlande marknaden då priserna är så 

låga att det inte finns några marginaler för detta, de bolag som idag har den marknaden har 

även så pass bra produkter och de har samtliga storlekar och en stor erfarenhet och bör ha 

möjlighet till innovationer på området. Vi har valt att vara en liten aktör på den öppna 

marknaden och även då vi har kontakt med samtliga apotek väljer vi att inte lansera rollatorer 

där då dessa förskrivs och vi kan heller inte ge den service som finns på 

hjälpmedelscentralerna. Huruvida dessa hjälpmedel skall vara förskrivningsbara eller ej är en 

öppen fråga men genom att bespara en höftledsoperation (fallolycka) så kan man dela ut 

många rollatorer för den summan. Vi tror att innovationerna finns mellan brukaren, 

hjälpmedelscentralen och leverantören idag.” [17]. 

3.4 Upphandling 

En utredning av Socialstyrelsen visade att 15 av 16 svarande landsting förskriver rollator. I ett 

av dessa förskrivs endast rollator för förflyttning inomhus eller till patienter med kontinuerlig 

syrgasbehandling. I tre landsting tas en hjälpmedelsavgift ut [18]. En studie vid Linköpings 

universitet 2007 visade att kostnaderna för rollatorförskrivning i medel per brukare uppgick till 

1 300 kronor och utredningskostnader till ca 300 kronor, dvs totalt ca 1 600 kronor. Studien 

konstaterade vidare att en skattning av kostnadseffektiviteten, baserad på ett års kalkyl och en 

skattad hälsovinst på 0,07 (EQ-5D), gav en inkrementell kostnadseffektivitet på 24 000 kronor 

per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår. Detta ledde till slutsatsen att det för rollatorförskrivning 

föreligger en gynnsam balans mellan effektivitet och kostnad, vilket gör att det bör rankas högt 

i prioriteringslistor [19]. 

Ett verktyg som används av upphandlande myndigheter för att få information om nya 

produkter är Request For Information (RFI). En RFI innebär att man inför en upphandling 

skickar skriftliga frågor till leverantörer och branschorganisationer. Det anges av 

Upphandlingsmyndigheten vara en bra förberedelse inför en upphandling där man inte känner 

till vilka lösningar eller aktörer som finns på marknaden [20].  Vid diskussion med Stockholms 

Läns Sjukvårdsområde (SLSO) angavs att det upphandlade sortimentet passar uppskattningsvis 

80-90% av användarna, att man har ramavtal på produkterna med stående beställning på 



 
 

  

    
 Datum Beteckning Sida 

 2018-10-31 TRV2017/23597 8 (12) 
   

  

  

 

RISE Research Institutes of Sweden      

 

vanliga modeller med leveranstid på 3-10 dagar, samt att nya modeller kan uppmärksammas 

på exempelvis mässor och leverantörsvisningar eller komma in i sortimentet genom 

upphandling om produkten uppfyller de i upphandlingen ställda kraven på rollator. Vidare 

angav SLSO att man under 2017 köpte in 9 400 rollatorer till en kostnad av 9,7 miljoner 

kronor (inte inräknat gåstöd, gåbord eller gåstol) och har avtal med fem leverantörer gällande 

rollatorer. Om det upphandlade sortimentet inte skulle passa för brukaren kan en förskrivare 

göra en ansökan och motivera till inköp av produkt utanför avtal. Brukaren kan också – 

förutsatt att förskrivaren anser att denne är kapabel att själv välja ett lämpligt hjälpmedel – få 

en s.k. ”fritt-val-check” som kan användas som ett presentkort som leverantören kan lösa in 

hos landstinget. Checken omfattar i SLSO 1 400 kr för inomhusrollator och 2 500 kr för 

utomhusrollaror, vilket motsvarar ungefär medelpris. Brukaren kan välja att själv lägga till 

med pengar för att köpa ett dyrare hjälpmedel. Vidare framkom under samtalet med SLSO att 

Hjälpmedel Stockholm rekonditionerar återlämnade rollatorer så att de kan användas igen [21]. 

Det faktum att rollatorer rekonditioneras och återanvänds gör att antalet förskrivna rollatorer 

överstiger mängden inköpta rollatorer. I Skåne har man en upphandling som baseras på både 

pris och funktion. Bedömningen av upphandlingens egenskapskrav på produkterna genomförs 

av  representanter för de upphandlande enheterna. Gruppen består av personer med olika 

funktion och erfarenhet. Gemensamt för personerna är att de alla har mångårig erfarenhet av 

hjälpmedelsverksamhet.  Betygsbedömningen baseras på gruppens bedömning av respektive 

produkts uppfyllandegrad av de respektive egenskaper, baserat på gruppens mångåriga 

erfarenhet av de i upphandlingen aktuella produkter samt liknande produkter. Gruppen består 

vanligtvis av exv. hjälpmedelskonsulenter, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och tekniker. För 

rollatorer innebär det bland annat att man testar hur rollatorn tar sig över trottoarkanter. 

Produkterna som upphandlas är de ekonomiskt mest fördelaktiga, i enlighet med angivna 

utvärderingskriterier. Idag är 3 grupper storhjuliga rollatorer upphandlade: Gemino 60 från 

Sunrise Medical, Patrol från Eurovema och Soprano från Invacare. Vilka tillbehör som ingår i 

standardutrustningen är kopplade till vad man upphandlar, och det skiftar mellan olika 

sjukvårdshuvudmän [14]. 

På ett nationellt plan är Patientlagen (7 kap. Val av behandlingsalternativ och hjälpmedel) 

viktig för att stärka brukarens möjligheter att påverka valet av hjälpmedel [22]: 

1 § När det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med vetenskap och 

beprövad erfarenhet ska patienten få möjlighet att välja det alternativ som han eller hon 

föredrar. Patienten ska få den valda behandlingen, om det med hänsyn till den aktuella 

sjukdomen eller skadan och till kostnaderna för behandlingen framstår som befogat. 

Patienten har inte rätt att välja en sådan behandling som kommunen ansvarar för enligt 

12 kap. 1 eller 2 § eller 14 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) utanför den 

kommun inom vilken han eller hon är bosatt, om denna kommun kan erbjuda en 

behandling som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Lag 

(2017:66). 

2 § När det finns olika hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning tillgängliga ska 

patienten ges möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar. Patienten ska 

få det valda hjälpmedlet, om det med hänsyn till hans eller hennes behov och till 

kostnaderna för hjälpmedlet framstår som befogat. 

3.5 Intervju med fysioterapeuter 

Under intervjun med två fysioterapeuter, verksamma i Västra Götalandsregionen, framkom att 

ordet ”uterollator” är en term som har dykt upp allt mer under de senaste 5-6 åren. Då båda 

dessa fysioterapeuter främst jobbar med inomhusmiljöer är ”uterollatorer” inte riktigt förankrat 

i deras respektive organisationer – det är mest hemtjänst och socialtjänst som jobbar med 

utemiljön. Båda uppgav att de inte får förskriva två olika rollatorer för inne- respektive 

utomhusbruk, förutom i de fall där de finns särskilda behov (exempelvis pga. trappor och 
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dörrar). Västra Götalandsregionen (VGR) kontrollerar via primärvården att detta efterföljs. 

Som en följd av denna restriktion blir det kompromisser. Inomhusrollatorer är i första hand 

anpassad till kroppsvolym (höftbredd) och bostad (tex dörrarnas bredd), där rollator-

/chassibredd, längd (hur mycket bakhjulen sticker ut) och innermått är viktiga parametrar. 

Normalt behöver man ca 5-6 modeller att välja mellan.  

Primärvården har ett relativt stort utbud av rollatorer som kan variera lite pga. av var man bor. 

Kataloger med aktuellt utbud per region finns på 1177. Att ha tillgång till många olika 

rollatormodeller medför dock högre servicekostnader eftersom man måste ha både kapacitet 

och kompetens att serva fler modeller, vilket blir en fördyrande omständighet. 

Den förskrivna rollatorn är ett lån från kommunen, vilket innebär att den kan bytas ut vid 

behov. Dock upplever de att det blir allt mer vanligt med privat/egenköpt rollator från Netto, 

Lidl, loppisar eller Blocket. Detta kan inte fysioterapeuterna styra över och måste därför 

anpassa sig till den situation som råder. De har också noterat att rollatorföretag annonserar i 

tex golf- och veckotidningar. 

Enligt fysioterapeuterna sker de flesta fall inomhus på natten, företrädelsevis i kök, badrum 

eller på toaletten. Här kan man även skönja ett generationsmönster; 30-talisterna har alltid 

ljuset släckt på natten (vilket ökar risken för fallolycka), 50-talisterna har alltid nattbelysning, 

medan 40-talisterna befinner sig någonstans mittemellan. En rörelsedetektor som sätter på 

ljuset skulle förmodligen kunna förhindra en del av fallolyckorna inomhus på natten. 

En viktig faktor i sammanhanget är graden av demens. Så länge rollatoranvändare är ”helt klar 

i huvudet” är det lätt att förstå hur rollatorn skall användas. Har däremot personen i fråga en 

viss grad av demens brukar fysioterapeuterna rekommendera en lite tyngre, mer stabil rollator. 

Dessa personer skjuter ofta rollatorn långt framför sig, de vänder rollatorn först (dvs före de 

själva vänder sig), och de har ofta svårigheter med bromsfunktionen. En annan viktig faktor är 

huruvida ”brukaren” har reumatism, vilket försvårar möjligheterna att greppa tag ordentligt om 

handtagen.  

Rollatorn Carl-Oscar från Human Care (Figur 2A) upplever fysioterapeuterna fungerar bra på 

plant underlag, men sämre vid nivåskillnader/kanter. Rollatorns tyngdpunkt bestämmer när 

den börjar vicka till/tippa över. Fysioterapeuterna måste noga tänka igenom vilka risker 

ekipaget har innan förskrivningen. Tyvärr saknas uppföljning idag och fysioterapeuterna 

tycker att en hälsokontroll vore bra. 

Vidare framhåller de intervjuade fysioterapeuterna att bromsarna bör vara lätta att hantera, och 

bör inte kräva så mycket handstyrka.  Det är också viktigt att kunna fälla ihop rollatorn, 

exempelvis via krysstag (=lättare, Volaris1) eller andra hållet (Dolomit2). Detta kan underlätta 

om man förvarar rollatorn i cykelförråd, som ofta har hög tröskel och tunga, tröga dörrar, eller 

vid transporter av olika slag. Andra tillbehör av värde är mugghållare, ryggstöd, väskkorg, 

något att hänga fast kryckan i, brickhållare, gömd bromswire, vridbara handtag och släpbroms. 

Syrgasbehållare är ett annat tillbehör.  

Som svar på en direkt fråga, tyckte båda  fysioterapeuterna det vore en bra idé att utrusta 

rollatorn med elmotor. Därefter vidareutvecklade de spontant frågeställningen genom att 

föreslå en kombinerad funktion av ”Rollator + Enkel Elrullstol” en och samma produkt. 

Däremot var båda eniga om att klätterhjul (för att underlätta att ta sig upp/ner för kanter) kan 

vara svåra att förstå sig på, och vore i så fall enbart lämpade för personer som är ”helt klara i 

huvudet”. Syftet med rollatorn är ju i första hand ”att komma upp och gå”. Fysioterapeuterna 

ställde frågan om man skulle kunna marknadsföra rollatorn som ett träningsredskap. 

                                                      

1 Reds anm.: Varumärke som levereras av Eurovema. 
2 Reds anm.: Varumärke som levereras av Invacare 
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Fysioterapeuterna berättade också att det finns olika körtekniker som alla går ut på att göra sig 

själv mer stabil, dvs att öka ”understödsytan” och att handstorleken kan vara ett problem för 

vissa modeller. Handtag som är riktade bakåt används för att hänga handväskan på. För att 

undvika stöldrisk kan axelbandet viras flera varv runt handtaget. Fysioterapeuterna upplever 

vidare att män oftast är nöjdare med sin rollator och ser den som ett redskap medan kvinnorna 

vill att rollatorn skall matcha kläder, stil och vem dom är som person, en accessoar. 

3.6 Olycks- & Skadestatistik 

Denna del har utförts i samverkan med projekt inom Promobilia (Ref. Nr. 17127) ”Förbättrad 

säkerhet hos rollatorer med möjlighet till snabb och billig implementering”, samt med 

TRV2017/237933. 

Promobiliarapporten baseras på STRADA-analys av rollatorrelaterade olyckor. I rapporten har 

data från 600 rader av 2 700 analyserats och dessa visade då på 71 % singelolyckor 

(fallolyckor), varav 32 % beror på kantstenar. När samtliga rader analyserats visar de 

preliminära resultaten på att rollatorolyckorna till 83 % utgörs av singelolyckor, varav 29 % 

orsakas av kantstenar. En mer detaljerad utredning av underlaget kommer att presenteras i 

TRV2017/237933, samt i en planerad vetenskaplig publikation. 

I Promobiliarapporten visas också att för såväl singelolyckor som kollisioner är kvinnorna 

överrepresenterade (74 % kvinnor; 26 % män). Singelolyckorna berodde nästan uteslutande på 

fall från stående höjd (ungefär 99 %). Dessa olyckor orsakades förutom av kantstenar/nivå-

skillnader (nämnda ovan), av ytans beskaffenhet (ojämnhet, brister i drift- och underhåll, 

halka, snubbling) (19 %), av att rollatorn fastnade/stoppade (8 %) eller rullande iväg (8 %). 

Dödfall registrerades i 1 % av fallen, allvarlig skada (ISS 9-) i 25 %, måttlig (ISS 4-8) i 27 %, 

lindrig (ISS 1-3) i 45 % och oskadade i 1 %. De kroppsregioner som var mest utsatta för 

skador var höft (29 %) och huvud (27 %), följt av armar (25 %), ben (14 %) och torso (2 %). 

Av de allvarliga skadorna registrerades 55 höftfrakturer. Kollisionerna involverade vanligtvis 

en bil (80 %), följt av motorcykel (MC)/moped (14 %), cykel (2 %), lastbil/buss (2 %) och 

fotgängare (1 %). En stor andel av kollisionerna inträffade vid en parkeringsplats (29 %), i 

samband med att rollatoranvändaren korsade en väg (26 %) (20 % övergångsställe, 6 % 

korsning) eller längs en vägsträcka (24 %). I hela 54 % av fallen blev rollatoranvändaren 

påbackad av ett annat fordon. Dödsfall registrerades i 14 % av fallen, allvarlig skada (ISS 9-) i 

10 %, måttlig (ISS 4-8) 21 %, lindrig (ISS 1-3) 52 % och oskadade i 1 %. Till skillnad från 

singelolyckorna, var det en stor andel av kollisionerna som inte var sjukhusrapporterade, utan 

endast var polisrapporterade. Eftersom polisen inte registrerar skadade kroppsregioner är det i 

många fall okänt var skadan sitter. De kroppsregioner som var mest utsatta för skador var 

huvud (13 %) och ben (27 %), följt av torso (9 %), ben (5 %) och höft (5 %).  

4. Slutsatser & Diskussion 

I Sverige, världens rollatortätaste land, förskrivs ca 60 000 rollatorer per år. Rollatorbranschen 

är prismässigt konkurrensutsatt och domineras av ett fåtal företag som upphandlas av 

offentliga aktörer. De flesta sjukvårdshuvudmän (landsting/regioner/kommuner) 

tillhandahåller rollator, men enstaka undantag finns. I några regioner, exempelvis Stockholm 

kan brukare som inte är nöjda med landstingets sortiment ansöka om ”fritt-val-check” som ger 

1 400 kr för inomhusrollator och 2 500 kr för utomhusrollaror. Modeller med större hjul som 

kan passera barriärer finns från ca 10 000 kr och motoriserade modeller med 

framdrivningshjälp kan kosta ca 30 000 kr, vilket innebär att ”fritt-val-checken” i dessa fall 

täcker 8-25% av kostnaden. Det faktum att rollatorbranschen domineras av ett fåtal prismässigt 

konkurrensutsatta företag som upphandlas av sjukvårdshuvudmän gör att innovationer har 

svårt att nå bredare marknad. Icke-standardlösningar måste motiveras med särskilda behov och 

förankras i studier för att finansieras av det offentliga. 
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STRADA-analys av rollatorolyckor visar preliminärt att dessa till 83 % utgörs av 

singelolyckor, varav 29 % orsakas av kantstenar. ISO-standarden för rollator (SS-EN ISO 

11199-2:2006) täcker in mekaniska och funktionella egenskaper men ej passage av barriärer, 

trots att dessa är den enskilt största orsaken till skador för rollatorförare. Frågan om 

uppdatering av standarden är för närvarande ute på omröstning i tekniska kommittén och 

denna studie har lett till att frågan väckts om en utökning innefattande passage av barriär är 

möjlig. Detta skulle kunna leda till ökad försäljning i detta segment som i sin tur skulle kunna 

bidra till minskat antal olyckor. 

Tack 

Projektet vill tacka Kristina Follin på RISE Säkerhet och Transport/Mechanics Research, 

Joakim Falk på SIS, Camilla Milger på Mayday Aid, fysioterapeuterna RosMarie Pohjanvuori 

och Micheline Hannoun i Västra Götalands län, Camilla Hollmark på Swedish Medtech 

Innovation och tillväxt, Mats Renard på Kommunförbundet Skåne (ordförande i TK 344, det 

nationella hjälpmedelchefsnätverkets representant i TK 344 på SIS) och Eva Valtersson på 

Stockholms Läns Sjukvårdsområde (SLSO) för värdefulla diskussioner. 
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