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Information om kommunala, individuellt utprovade, 
hjälpmedel 

En förskrivare (arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjuksköterska) bedömer dina 
svårigheter och ditt behov av hjälpmedel. Förskrivaren bedömer också vilka av dessa 
behov som berättigar till att erhålla hjälpmedel från Eslövs kommun. Vilket 
sortiment som Eslövs kommun har styrs av upphandlingar och avtal. Därför 
förändras detta över tid. För information om aktuellt sortimentet hänvisar vi till 
webbplatsen www.1177.se. Av miljö- och kostnadsskäl återanvänder kommunen 
hjälpmedel, vilket betyder att du ibland får låna ett begagnat hjälpmedel och inte den 
produkt som redovisas på webbplatsen.  

I de fall ditt behov inte berättigar till hjälpmedel via Eslövs kommun eller om du vill 
ha en annan produkt än vad vi kan erbjuda, kan du köpa hjälpmedel i hälso- och 
sjukvårdsaffärer eller via internet. Förskrivaren kan berätta var dessa butiker finns. 

Förskrivaren ansvarar för bedömning, utprovning och uppföljning. Förskrivaren har 
rätt att göra en förnyad bedömning av dina hjälpmedelsbehov, exempelvis om din 
sjukdomsbild eller dina bostadsförhållanden förändras eller om du inte använder ditt 
hjälpmedel som det var avsett. En förnyad bedömning kan leda till att förskrivaren 
tar tillbaka eller byter ut hjälpmedlet. 

Vanligen kan du inte få två likvärdiga produkter förskrivna. Hjälpmedel ombesörjs 
av den kommunen där du är folkbokförd. Det är folkbokföringskommunens regler 
och avgifter som gäller. Därför får du inte ta med hjälpmedel vid flytt eller längre 
vistelse utanför kommunen, utan att kommunerna gör en överenskommelse 
sinsemellan. 

Avgifter 
Bedömningen av ditt behov är avgiftsbelagd enligt Vård och Omsorgs taxa. 

Från den dagen du fått ditt första hjälpmedel, debiteras du ett 
hjälpmedelsabonnemang. Det innebär att du betalar 69 kronor i månaden (2023), 
oavsett hur många hjälpmedel du har, tills du återlämnat det sista hjälpmedlet. 

Hjälpmedelsabonnemanget ingår i maxtaxan och vid utredning av inkomstprövning. 

I abonnemanget ingår utprovningen, instruktioner om användning, vid behov träning 
i att använda hjälpmedlet, vid behov anpassning av hjälpmedlet, uppföljningar enligt 
gällande rutiner, teknisk service/kontroller bedömda av förskrivaren och hämtning av 
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vissa stora hjälpmedel, så som säng, rullstol, arbetsstol och lyft.  Mindre hjälpmedel 
ingår inte. Behöver du hjälp att återlämna dessa, kan de hämtas mot avgift. 

Gällande rullstol, säng och lyft kommer tekniker, årligen hem till dig för 
service/förebyggande underhåll. I Eslöv sker detta vanligen under Mars månad. 
Övriga hjälpmedel servas vid behov 

Abonnemanget gäller till och med den dag när sista hjälpmedlet är återlämnat till vårt 
hjälpmedelsförråd. 

Om annan vårdgivare bedömt behovet och du själv kan hämta hjälpmedel i vårt 
hjälpmedelsförråd, utgår ingen avgift för bedömningen från Eslövs kommun. 

Villkor 
Det eller de hjälpmedel du erhåller är individuellt utprovade efter dina behov. Du får 
inte låna ut eller överlåta hjälpmedel till någon annan. Alla hjälpmedel är märkta och 
registrerade hos oss. 

Dina åtaganden 
• Du ska använda, underhålla och rengöra ditt hjälpmedel enligt

bruksanvisningen och förskrivarens anvisningar
• Du får inte göra egna ingrepp eller annan åverkan på lånade hjälpmedel (om

detta sker, blir det lagtekniskt en ”specialanpassning” och allt ansvar för
säkerheten med produkten faller på dig som användare)

• Du ska spara bifogad bruksanvisning
• Du ska förvara hjälpmedlet på ett tryggt sätt
• Om hjälpmedlet behöver repareras, vänd dig till Eslövs kommun. Om du

misstänker att felet kan påverka säkerheten – använd inte hjälpmedlet!
• Om du planerar att flytta ska du i så god tid som möjligt vända dig till Eslövs

kommun för information om flytt av hjälpmedel.

Vad du bekostar själv 
• Förbrukningsmaterial (batterier och lampor som kan köpas i allmän handel)
• Driftskostnader (el)
• Transporter av hjälpmedel under lånetiden (inkl. flytt inom kommunen)

Undantag taklyft och vårdsäng.
• Reparation under utlandsvistelse

Ersättningsskyldighet 
Du kan bli ersättningsskyldig 
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Figur 1 Hjälpmedelsförrådet på Traktorvägen 1D i Eslöv 

Övriga frågor eller om du råkar ut för 
tillbud/olycka med ditt hjälpmedel kontakta din 
förskrivare via Eslövs kommuns Kontaktcenter, 
0413-620 00 

• om ett hjälpmedel skadas utöver normal förslitning
• om du förlorar hjälpmedlet på grund av oaktsamhet
• om du inte återlämnar hjälpmedlet efter uppmaning från förskrivare

Kommunen debiterar ett restvärde samt administrativa kostnader. Du 
rekommenderas att se över ditt försäkringsskydd om du lånar dyrare hjälpmedel! 

Återlämning 
• Lånet kan vara tidsbegränsat eller gälla så länge behovet kvarstår
• När du inte längre har användning av ett hjälpmedel eller när du blir uppmanad

att lämna tillbaka det ska det snarast återlämnas komplett och väl rengjort
• Dödsbo ska ombesörja att hjälpmedlet återlämnas inom sex veckor

Större hjälpmedel hämtas efter kontakt med förskrivare. Detta gäller vårdsäng, 
madrass, lyft, gåbord, rullstol, överflyttningsplattform, mobil hygienstol, arbetsstol 
och sängryggstöd. Normal väntetid är 2-4 veckor.  

Övriga hjälpmedel ska du eller dina anhöriga själva återlämna till kommunens 
hjälpmedelsförråd. Behöver du hjälp kan de hämtas mot avgift 326 kr (2023 års 
avgifter i ordinärt boende) 

Hjälpmedelsförrådet 

Besöksadress: 

Traktorvägen 1 D 

Öppettider: 

Måndag 15.30-18.00       
Tisdag och torsdag 7.30 – 15.00  
fredag 7.30 – 12.00 
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