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Låneförbindelse för dig som fått ett förskrivet 

hjälpmedel 
 

Lån av hjälpmedel 
Du har fått förskrivet ett hjälpmedel som vi hoppas du ska ha stor nytta av. Hjälpmedlet är 

utprovat efter dina behov och är ett lån. Du får inte låna ut det eller överlåta det till någon 

annan. Hjälpmedlet ska förvaras på normalt aktsamt sätt och enligt de riktlinjer som finns i 

Hjälpmedelsguiden, www.vardgivarguiden.se/behandlingsstod/hjalpmedelsguiden.  

Din förskrivare kan informera dig om vad som gäller för just ditt hjälpmedel. Lånet kan vara 

tidsbegränsat (korttidsförskrivet) eller gälla tillsvidare. Lånet kan också innebära att du 

betalar en avgift för ditt hjälpmedel. Ditt lån av hjälpmedel är registrerat hos 

hjälpmedelscentralen och i Beställningsportalen hos hälso- och sjukvårdsförvaltningen, SLL. 

 

Bruksanvisning och instruktion 
För att hjälpmedlet ska fungera på rätt sätt ska du använda, vårda och rengöra ditt 

hjälpmedel enligt bruksanvisningen och förskrivarens anvisningar. Du ska vara aktsam om 

hjälpmedlet och får inte göra ingrepp eller åverkan på lånat hjälpmedel. 

 

Reparation 
Om hjälpmedlet behöver repareras, ska du vända dig till hjälpmedelscentralen. Om du 

misstänker att felet kan påverka säkerheten ska du inte använda hjälpmedlet förrän det är 

åtgärdat. 

 

Flytt 
Hjälpmedel kan inte automatiskt tas med vid en flytt utanför länet. Om du planerar att flytta 

ska du i så god tid som möjligt vända dig till förskrivaren som kontaktar 

hjälpmedelscentralen för handläggning av dina hjälpmedel inför flytten.  

 

Återlämning 
När du inte längre har användning av hjälpmedlet eller när du blivit uppmanad av förskrivare 

att lämna tillbaka det, ska det snarast återlämnas komplett och väl rengjort. Hjälpmedlet ska 

återlämnas till husläkarmottagningen, primärvårdsrehabiliteringen, hjälpmedelscentralen 

eller till syncentralen.  

Hjälpmedelscentralen kan hämta hjälpmedel som ska lämnas tillbaka. Det gäller dock inte de 

hjälpmedel som du fått som korttidsförskrivning som du själv måste lämna tillbaka. 

 

http://www.vardgivarguiden.se/behandlingsstod/hjalpmedelsguiden
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Ersättningsskyldighet 
Du kan bli ersättningsskyldig om ditt hjälpmedel skadas utöver normal förslitning, om du 

förlorar hjälpmedlet på grund av oaktsamhet eller om du inte återlämnar det efter 

uppmaning av förskrivare. Du rekommenderas att se över ditt försäkringsskydd. 

 

 

Kontaktuppgifter 
 

Allmänna frågor om hjälpmedlet 
Vid frågor om användning av ditt hjälpmedel kontakta din förskrivare: ……………………….  

 

………………………………………………………………telnr:…………………………  

 

Reparation av hjälpmedlet 
För reparation av ditt hjälpmedel kontakta Hjälpmedel Stockholm telnr: 08-123 476 00 

 

Återlämning av hjälpmedlet 
För hjälp med återlämning av ditt hjälpmedel kontakta Hjälpmedel Stockholm 

 telnr: 08-123 476 00 

 

 

 

 

 

Jag har läst och tagit del av ovanstående villkor: 

 

 

 

…………………………………….den ……………… 

 

 

 

………………………………………………….. 

låntagare 

 

 

 

 

 
 


