
Till dig som hyr 
hjälpmedel
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Att hyra hjälpmedel
Du kan hyra olika hjälpmedel från Båstads kommun som kan 
underlätta din vardag, till exempel en rollator, duschpall eller  
toalettförhöjning. Det är en arbetsterapeut eller fysioterapeut/
sjukgymnast som bedömer ditt  behov och provar ut de hjälp-
medel som du behöver och förskriver dessa. Alla hjälpmedel 
som du hyr är personliga och får inte överlåtas till någon annan. 
Ditt lån av hjälpmedel kan antingen vara tidsbegränsat eller 
gälla så länge behovet kvarstår. 

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 att du använder ditt hjälpmedel. 

Du som hyr hjälpmedel är ansvarig för att förvara och vårda dina 
hjälpmedel. Tänk på att du 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 din försäkring.

Om du planerar att flytta kontakta din förskrivare.

Skötsel 

För att hjälpmedlet ska fungera på ett säkert sätt är det viktigt 
att du rengör och underhåller det enligt bruksanvisningen. 
Detta kan exempelvis innebära att ladda batteriet eller att kolla 
bromsarna.

Reparation 

Kontakta din förskrivare om hjälpmedlet som du hyr går 
sönder. Du står själv för byte av däck och slang på rullstol med 
luftpumpade däck. 
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Planerade operationer
Du som ska utföra en operation, till exempel en höft- eller 
knäoperation och är rekommenderad att använda hjälpmedel 
en tid efter operationen  ska kontakta Båstads kommun i god 
tid innan din operation. 

Kontakta kommunen via medborgarservice på telefon 0431-
770 00 eller via e-post kommunrehab@bastad.se. Du får kontakt 
med en  arbetsterapeut eller en fysioterapeut/sjukgymnast som 
bedömer ditt behov och förskriver hjälpmedel till dig. 

Avgift 

Bedömning och utprovning
Du betalar en avgift för bedömning av ditt behov av hjälpmedel 
samt utprovning. Bedömningen påbörjas vid första kontakten 
med legitimerad personal och avslutas i samband med 
utprovning av hjälpmedel. Avgiften är _____________ kronor per 
månad oavsett antal hembesök eller mottagningsbesök. 

Förskrivaren har rätt att göra en förnyad bedömning 
gällande ditt behov av hjälpmedel om din sjukdomsbild eller 
bostadsförhållanden ändras eller om hjälpmedlet ej används 
som avsett. 

Hyra av hjälpmedel
Du betalar en avgift på _____________ kronor per månad för 
att hyra hjälpmedel. Oavsett antal hjälpmedel som du hyr är 
avgiften densamma. Hur stor din avgift blir beräknas utfrån din 
inkomst, men du betalar aldrig mer än maxtaxan. 

När du hyr hjälpmedel ingår instruktioner om funktioner 
och använd-ning av hjälpmedlet, anpassning av hjälpmedlet, 
uppföljningar enligt gällande rutiner, teknisk service/
kontroller bedömda av förskrivaren och hämtning av vissa 
stora hjälpmedel, se sista sidan.  



Återlämning
När behovet upphör ansvarar du eller din närstående 
för återlämning av dina hjälpmedel till kommunens 
hjälpmedelsförråd på Bjäredalen, Profilvägen 3 i Förslöv.

Hjälpmedel som återlämnas till hjälpmedelsförrådet ska vara 
rengjorda och märkta med personnummer och namn. Du har 
möjlighet att lämna tillbaka hjälpmedel alla dagar i veckan, 
dygnet runt. Placera dina hjälpmedel i det röda externa 
förrådet på baksidan av Bjäredalen (skylt på dörren) och följ de 
instruktioner som sitter uppsatta.

Större hjälpmedel så som personlyft, komfortrullstol, 
hygienstol på hjul, arbetsstol, portabla ramper, gåbord, 
överflyttningsplattformar samt rullstol med hjälpmotor hämtar 
Båstads kommun utan kostnad. Kontakta din förskrivare vid 
återlämning av vårdsäng/elryggstöd. 

Om du inte lämnar tillbaka ett hjälpmedel eller om du eller 
din närstående har gjort någon förändring av hjälpmedlet så 
som  montering eller borttagning av delar utan förskrivarens 
godkännande kommer du att debiteras motsvarande 
hjälpmedlets restvärde vid denna tidpunkt. Om detta inträffar 
avsäger sig Båstads kommun allt vidare ansvar för hjälpmedlet. 

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

Arbetsterapeut:     Tel:

Fysioterapeut/sjukgymnast:    Tel:

Datum:  


