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KHS 
(Kommunal hjälpmedelssamverkan i Kalmar län) 
Franska vägen 10 
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Typ av service Pris 2022 Pris 2023 Kommentar 

Förebyggande underhåll 450 470 kr Debitering per FU 

Reparation 460 kr/tim 

+ material 

480 kr/tim + 

material 

Minsta debiterbara tid 30min 

Anpassning 460kr/tim + 

material 

480 kr/tim + 

material 

Minsta debiterbara tid 30min 

Utprovning 460 kr/tim 

+ material 

480 kr/tim +  

material 

Minsta debiterbara tid 1 timme per 

utprovning. Kunden debiteras för 

en konsulent eller en tekniker, ej 

båda.  

Akut åtgärd 715 kr/tim 

+ material 

740 kr/tim +  

material 

Minsta debiterbara tid 1 timme. 

Extra tvätt 665 kr/tim 

+förbrukn. 

material 

690 kr/tim 

+förbrukn. 

material 

Tillämpas då hjälpmedlet kommer 

in till KHS i ett skick ej förenligt 

med överenskommelsen kommu-

nerna emellan. Priset inkluderar 

tvätt av eventuella tillbehör åter-

lämnade tillsammans med hjälp-

medlet. Minsta debiterbara tid är 1 

timme. 

Förbrukningsartikel 50 kr/st 60 kr/st Artikel som registreras vid varje ut-

förd arbetsorder, rekonditionerings-

aktivitet eller extratvätt. Kostnaden 

avser bland annat skruvar, muttrar 

och smörjmedel. 

Akut leverans/hämtning 

säng 

1125 kr 1170 kr Debiteras per leverans 

Flyttning av säng i sam-

band med att patienten 

flyttar inom KHS sam-

verkansområde 

920 kr 960 kr Debiteras per flyttning 

Bomkörning 920 kr 960 kr Debiteras per bomkörning 
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FU – Förebyggande underhåll (besiktning av lyftar).  
 
Restid eller resträcka debiteras ej respektive kommun (förutsatt att det är KHS 
som utför åtgärden), det ingår i den fasta kostnaden.  
  
Order på reservdelar som kommer in via arbetsorder (där KHS endast plockar 
ihop vad kunden behöver och skickar ut det) tillkommer debitering av tid 
480kr/tim (minsta debiterbara tid 15 minuter). KHS har inte prispåslag på det 
som köps in för att lagerhålla och sedan leverera ut.  
 
Vid debitering av utprovningar där både hjälpmedelskonsulent och hjälpme-
delstekniker närvarar debiteras endast tidsåtgången för en av yrkeskategorierna. 
De inställningar/anpassningar som utförs på hjälpmedlet innan utprovningen 
registreras/debiteras ej.  
De inställningar som utförs efter utprovningen registreras av den som utfört 
arbetet, registreringen görs i datasystemet för hjälpmedelshanteringen. 
 
Tid debiteras ej vid normala tvätt- och rekonditioneringsaktivitet.  
 

 


