
LÅNEFÖRBINDELSE HJÄLPMEDEL: 
Förklaring till lånevillkor 

 
 
 
 
 

Ansvaret för hjälpmedlet innebär: 
 

Att använda hjälpmedlet på det sätt du fått information om och enligt bruksanvisning 
 

En bruksanvisning följer med till de flesta hjälpmedel. Läs igenom bruksanvisningen och följ instruktionerna. 
 

Sköter du inte hjälpmedlet enligt de anvisningar som givits dig, eller använder det på felaktigt sätt, kan följ- 
derna bli att hjälpmedlet återtas. 

 

Att sköta hjälpmedlet så att det inte försämras utöver normal förslitning 
 

För att hjälpmedlet ska fungera måste detta göras rent och kontrolleras regelbundet. Det är viktigt att tänka 
på hur hjälpmedlet förvaras. 

 
Du får själv betala förbrukningsartiklar som fordras för att hjälpmedlet skall fungera, till exempel batterier. 

 

Att vara aktsam om hjälpmedlet så att det inte tappas bort, stjäls eller förkommer 
 

Det är viktigt att du kontaktar ditt försäkringsbolag och kontrollerar att lån av hjälpmedel ingår i hemförsäk- 
ringen. 

En låneförbindelse skrivs alltid mellan dig (låntagaren) och hälso- och sjukvården i din kommun. 

Olika sätt att göra en anmälan 
• Vid stöld av hjälpmedel gör du en polisanmälan och en anmälan till ditt försäkringsbolag. 
• Om hjälpmedlet tappats bort, stulits eller försvunnit på annat sätt gör du genast en anmälan till ditt 

försäkringsbolag. 
• Skadas hjälpmedlet vid transport gör du en anmälan till företaget som ansvarat för transporten. 
• Skadas hjälpmedlet i samband med flygresa gör du en anmälan direkt på platsen till det flygbolag som 

du rest med. 
• Hör av dig till den förskrivare i kommunen som du brukar ha kontakt med när det gäller ditt hjälp- 

medel. 
 
 
 
 
 
 
 
 

KHS 
(Kommunal hjälpmedelssamverkan i Kalmar län) 
Franska vägen 10 
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www.kalmar.se/khs 
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Att själv eller genom ombud återlämna rengjort hjälpmedel inom angiven lånetid, när behovet 
upphört eller på anmodan. 

 
Du får själv eller genom ombud lämna tillbaka hjälpmedlet till den återlämningsplats som du och långivaren 
kommit överens om 

• efter lånetidens slut 
• när du inte längre behöver hjälpmedlet 
• om förskrivaren begär att du lämnar tillbaka hjälpmedlet 

Hjälpmedlet ska vara rent när du lämnar tillbaka det. 

Behöver du hjälp med transport av hjälpmedlen kan du kontakta din förskrivare. 
 

Att inte göra åverkan eller på annat sätt förändra hjälpmedlet 
 

Du får inte ändra fasta inställningar eller bygga om hjälpmedlet. 
 

Använder du hjälpmedlet på annat sätt än du fått information om, är du eller vårdnadshavaren ansvarig om 
det händer en olycka. 

 

Att ta kontakt med förskrivaren om hjälpmedlet inte fungerar 
 

När du lånar ett hjälpmedel får du information om vart du ska vända dig när hjälpmedlet inte fungerar. Innan 
du lämnar hjälpmedlet för reparation ska det vara rent. Om hjälpmedlet inte är rent kan du få betala för ren- 
göringen. 

 
Om du vistas utanför kommunen och behöver få ditt hjälpmedel reparerat måste du först få ett godkän- 
nande. Kontakta din förskrivare. 

 
Om reparationen ska göras utomlands får du själv stå för kostnaden. Om du skickar hjälpmedlet till Sverige 
för reparation får du betala för transporten. 

 

Att inte låna ut, sälja eller på annat sätt avyttra hjälpmedlet 
 

Kommunen äger det hjälpmedel du lånat. Hjälpmedlet har förskrivits till dig personligen. Du får därför inte 
låna ut, sälja eller på annat sätt avyttra hjälpmedlet. 

 

Att ta kontakt med förskrivaren inför flytt från kommun 
 

Lånade hjälpmedel ägs av kommunen och har förskrivits till dig personligen. 
 

Du ska i god tid före flytt höra av dig till den förskrivare som du brukar ha kontakt med när det gäller hjälp- 
medel. 


