
Säkra hjälpmedel som
fungerar i vardagen
Hjälpmedelscentrum



• uppfylla lagkrav
• vara testat för säkerhet och hållbarhet
• passa olika personer och olika behov
• provas ut
• skötas om 
• repareras när de går sönder

Hjälpmedel ska

Hur blir ett hjälpmedel tryggt och säkert för dig?
 

 
När vi köper in hjälpmedel gör vi upphandlingar tillsammans med andra
regioner. Vi ställer flera olika krav på hjälpmedel för att garantera säkerhet,
passform och hållbarhet.  
 
Hjälpmedel ska vara tillverkade av material som är enkla att göra rent och att
reparera. Det ska finnas olika tillbehör och reservdelar. Materialen får inte
vara skadliga för människor och miljö. Alla hjälpmedel som vi lånar ut ska ha
en enkel och tydlig bruksanvisning. De ska vara CE-märkta enligt ett lagkrav
som garanterar att det är lämpligt att använda för att kompensera eller
behandla en funktionsnedsättning eller skada. 
 
En förskrivare bedömer hur ett hjälpmedel kan underlätta för dig. Det finns
flera modeller med olika funktioner att välja mellan. Hjälpmedlet provas ut
och ställs in så att det passar just dig.
 
Det är viktigt att du får kunskap om hur hjälpmedlet fungerar och hur det
ska användas. En uppföljning ska
alltid göras tillsammans med
förskrivare för att utvärdera nyttan
och funktionen med det hjälpmedel
du fått låna. 
 



Förskrivare kan vara en
arbetsterapeut eller

fysioterapeut och finns där
du får vård.

Vad ansvarar du själv för?
 

När du har lånat ett hjälpmedel ska du använda det på det sätt som du och
förskrivaren kommit överens om.
Hjälpmedlet ska skötas och förvaras enligt de instruktioner du fått. Du får
alltid med en bruksanvisning. Det är viktigt att göra rent hjälpmedlet och att
ladda de hjälpmedel som har batterier.
 
För att hjälpmedlet ska vara säkert behöver det vara helt. Om ditt hjälpmedel
går sönder ska du kontakta Hjälpmedelscentrum för att få det reparerat.
 
 

Om något händer
 

Om det händer en olycka när du använder ditt hjälpmedel ska du alltid
anmäla det till din förskrivare eller till oss på Hjälpmedelscentrum. Du ska
också anmäla om det händer något som hade kunnat leda till en olycka.
 
Vi anmäler sådana händelser till tillverkare av hjälpmedel och den myndighet
som har ett särskilt tillsynsansvar över hjälpmedel. Det här är viktigt för att vi
ska kunna jobba för att göra hjälpmedlen ännu mer säkra och ännu mer
funktionella! Det är också viktigt för att du ska kunna få ersättning vid
eventuell skada.



Välkommen till
Hjälpmedelscentrum

 

på Signalistgatan 2 i Västerås.
Du kan komma in till oss för enklare reparationer.

 
Lämna alltid tillbaka ditt hjälpmedel när du inte

behöver det längre.
 

Läs mer på 1177.se/hjalpmedel-vastmanland
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