
HYRA AV HJÄLPMEDEL
Vid fritidsboende, vid rea eller 

annan tillfällig aktivitet.

   

  
  

HYRA AV HJÄLPMEDEL   

    

vid tillfällig funktionsnedsättning   

 
   

Gemensam nämnd i Värmland

Sedan 2004 samverkar regionen och kommunerna 
i Värmland i en gemensam nämnd, Hjälpmedelsnämn-
den. Nämnden beslutar vilka hjälpmedel som kan för-
skrivas oavsett var du bor.

För mer information om hjälpmedel, se Vårdguiden 
1177, 1177.se/varmland/hjälpmedel

Storfors Kommun

Box 1001, 688 29 Storfors
Besöksadress: Kommunhuset, Djupadalsg. 20

Tel 0550-651 00 (vxl), www.storfors.se



Hyra av hjälpmedel i Värmland
Hyra vid behov av hjälpmedel tex till fritidsboende, vid resa 
eller annan tillfällig aktivitet. Gäller befintligt sortiment.

Kostnad för hyra av:

Toalettförhöjning, duschpall, ramp och rollator 
200 kr per hjälpmedel och påbörjad fyraveckorsperiod.
100 kr per hjälpmedel vid lån över helg eller lån två till tre dagar.

Rullstol inkl dyna, arbetsstol, duschstol på hjul
400 kr per hjälpmedel och påbörjad fyraveckorsperiod.
200 kr per hjälpmedel vid lån över helg eller lån två till tre dagar.

Säng, personlyft (brukaren ska ta med sin utprovade lyftsele)
600 kr per påbörjad fyraveckorsperiod.

Utkörning, hämtning och service av hjälpmedel
400 kr (ingår inte i maxbeloppet).

Priserna är inklusive moms för privatpersoner.
Priserna är exklusive moms till extern vårdgivare, företag eller 
myndighet.

Utkörning och hämtning av hjälpmedel är i första hand ett 
egenansvar, tjänsten kan dock tillhandahållas av hjälpmedels-
verksamheten mot avgift i mån av tid. Tjänsten är obligatorisk 
för hjälpmedel som kräver speciell hantering, exempelvis sängar. 
Utkörning,/hämtning/service/ montering kostar 400 kr och ingår 
inte i maxbeloppet.

Tänk på att:
l Hjälpmedel ska hanteras och skötas enligt produktens bruksan-
visning.

l Hjälpmedel ska rengöras innan de återlämnas. I annat fall faktu-
reras en serviceavgift.

l Du kan bli ersättningsskyldig om hjälpmedel tappas bort, blir 
stulet eller förstörs genom ovarsam hantering.

l Ej återlämnade hjälpmedel faktureras.

Dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen, 
mer information finns att hämta på kommunens hemsida eller 
1177.se.

När du inte längre har behov av hjälpmedlet kontaktas 
hjälpmedelstekniker.

Kontaktuppgifter:
Hjälpmedelstekniker
Tel: 0550 - 652 50

Besöksadress:
Hälsans hus, Hammargatan 3, efter överenskommelse


