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Hjälpmedel

vid inflyttning till vård- och omsorgsboende
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Här följer information om vad som gäller för de hjälp-
medel som du har fått förskrivna av Eslövs kommun 
när du ska flytta till ett vård- och omsorgsboende.

Hjälpmedel som flyttas med till boendet
Gånghjälpmedel, överflyttningsplattform, vårdbälte, 
glidlakan, lyftsele, duschpall och rullstol som används 
för mer än bara utomhusbruk samt andra mindre 
hjälpmedel såsom strumppådragare, griptång m.m.

Hjälpmedel som boendet tillhandahåller
Vårdsäng, lyft och transportrullstol för utomhusbruk.

Hjälpmedel som ska återlämnas till 
hjälpmedelsförrådet
Hygienhjälpmedel (toalettförhöjning, toalettarmstöd, 
badkarsbräda) samt arbetsstol lämnas tillbaka till 
Traktorvägen 1D. Hjälp med hämtning sker mot en 
avgift. Öppettider finns på baksidan av denna folder.

Stora hjälpmedel
T.ex. lyft, vårdsäng och madrass hämtas i ditt hem 
efter bokad tid, normal väntetid är 2-4 veckor. För 
hämtning meddela Kontaktcenter via e-post eller 
telefon och lämna ditt ärende så blir du uppringd av 
rehabpersonal för bokning. 
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Om fler i hushållet använder hjälpmedlet
Låt hjälpmedlet vara kvar i hemmet och kontakta 
arbetsterapeut eller fysioterapeut via Kontaktcenter för 
att få en ny bedömning av hjälpmedelsbehovet.

Nytt behov av hjälpmedel
Om du får behov av nytt hjälpmedel på ditt vård- och 
omsorgsboende pratar du med omvårdnadspersonal 
som kontaktar arbetsterapeut eller fysioterapeut för 
bedömning av ditt behov. 

Kontakt
Har du övriga frågor kring dina hjälpmedel är du 
välkommen att kontakta Kontaktcenter genom att 
skicka e-post till kommunen@eslov.se eller ringa 
0413-620 00. Lämna ditt ärende så blir du uppringd 
av rehabpersonal.
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Tips vid inflyttning

• Möblera luftigt så att du och omvårdnadspersonal 
lätt kan röra er i rummet.

• Placera sängen så att du stiger upp på samma sida 
som du är van vid.

• Undvik mattor och sladdar på golvet.
• Ha halkskyddsmatta i duschen.
• Fåtöljer med fyra raka ben rekommenderas.
• Flera olika ljuskällor med bra belysning. Tänk på 

att ta med egna taklampor.

Öppettider hjälpmedelsförrådet
Traktorvägen 1D, Eslöv

Måndag 15.30-18.00
Tisdag 7.30-15.00
Onsdag Stängt
Torsdag 7.30-15.00
Fredag 7.30-12.00


