
Till dig som hyr 
hjälpmedel från 
Båstads kommun
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Hyra av hjälpmedel

Alla hjälpmedel hyrs från Båstads kommun, de är personliga och får inte 
överlåtas till annan person. Du är ansvarig för att förvara och vårda dina 
hjälpmedel. 

Du som hyr hjälpmedel påtar dig ett ekonomiskt ansvar och blir 
ersättningsskyldig vid skada eller stöld. Vid eventuell stöld ska du 
kontakta din förskrivare. Vi rekommenderar dig att kontakta ditt 
försäkringsbolag om vad som gäller för din försäkring. 

Bedömning av ditt behov gällande hjälpmedel är avgiftsbelagt enligt 
Båstads kommuns hemsjukvårdsavgift. Hemsjukvårdsavgiften gäller 
per kalendermånad oavsett antal besök. 

Förskrivaren förbehåller sig rätten att göra en förnyad bedömning 
gällande behovet av hjälpmedel, vid förändrad sjukdomsbild, förändrade 
bostadsförhållanden eller om hjälpmedlet ej används som avsett. 

Vid hyra av ett eller flera hjälpmedel startar ett hjälpmedelsabonnemang 
på 65 kr/månad, hjälpmedelsabonnemanget ingår i maxtaxan. 

I abonnemanget ingår utprovningen, instruktioner om användning, 
vid behov träning i att hantera hjälpmedlet, vid behov anpassning av 
hjälpmedlet, uppföljningar enligt gällande rutiner, teknisk service/ 
kontroller bedömda av förskrivaren och hämtning av vissa stora 
hjälpmedel, se rubriken Återlämning. 

Kontakta din förskrivare om hjälpmedlet inte fungerar som avsett, om 
behovet upphör eller om du råkar ut för något tillbud eller olycka i 
samband med användandet av hjälpmedlet. 
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Skötsel 

För att hjälpmedlet ska fungera på ett säkert och ändamålsenligt sätt är 
det viktigt att det rengörs och underhålls enligt bruksanvisningen. Detta 
kan exempelvis innebära att ladda batteriet, kolla bromsarna eller att 
inget är trasigt. 

Reparation 

Kontakta din förskrivare om hjälpmedlet du hyr går sönder. Vård- och 
omsorgstagaren står själv för byte av däck och slang på rullstol med 
luftpumpade däck. När du ska flytta Du ska kontakta din förskrivare om 
du planerar att flytta inom  eller från Båstads kommun. 

När du ska flytta

Du ska kontakta din förskrivare om du planerar att flytta inom  eller från 
Båstads kommun. 

Planerade operationer

Ska du utföra en planerad operation exempelvis höft- eller knäoperation 
kan du vara rekommenderad att använda hjälpmedel en tid efter 
operationen. Ta kontakt med Båstads kommun via kundtjänst telefon 
0431-770 00 i god tid innan din operation, så du får kontakt med en 
arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut som gör en bedömning och 
förskriver hjälpmedel till dig. Ett hjälpmedelabonnemang startar vid 
förskrivningen, se rubriken Hyra av hjälpmedel.



Återlämning

Lånet kan vara tidsbegränsat eller gälla så länge behovet kvarstår. När 
behovet upphör ansvarar du eller närstående för återlämning av dina 
hjälpmedel till kommunens hjälpmedelsförråd i Förslöv (Trafikverkets 
gamla lokaler vid nya stationen). 

Hjälpmedel som återlämnas till hjälpmedelsförrådet ska vara rengjorda 
och märkta med personnummer och namn. För mer information om 
öppettider och eventuell vägbeskrivning ring hjälpmedelsförrådet 
0431-773 48 alternativt din förskrivare. 

Större hjälpmedel som exempelvis personlyft, komfortrullstol, hygienstol 
på hjul, arbetsstol, portabla ramper, gåbord, överflyttningsplattformar 
samt rullstol med hjälpmotor hämtas avgiftsfritt. 

Vid återlämning av vårdsäng/elryggstöd kontakta din förskrivare. 
Vid tillfälle då ett hjälpmedel ej återlämnas efter begäran från ansvarig 
förskrivare eller du som patient eller närstående till patient väljer att 
göra förändring av hjälpmedel (montering, borttagning med mera) utan 
förskrivarens godkännande kommer du såsom låntagare att debiteras 
och krävas på betalning motsvarande hjälpmedlets restvärde vid denna 
tidpunkt. Hjälpmedlet kommer då att avregistreras i kommunens 
hjälpmedelssystem och Båstads kommun avsäger sig allt vidare ansvar 
för hjälpmedlet. 

Vid eventuella frågor ring hjälpmedelsförrådet telefon 0431-773 48 
eller din förskrivare/områdesansvarig sjukgymnast/fysioterapeut eller 
arbetsterapeut.

Kontakt

Arbetsterapeut:    Tel:

Sjukgymnast/Fysioterapeut:    Tel:

Hjälpmedelsförrådsansvarig:    Tel:


