
Hjälpmedels-
centrum
Uthyrning av hjälpmedel till privatpersoner



Hyr hjälpmedel
Du kan hyra vissa hjälpmedel från Hjälpmedelscentrum. De hjälpmedel vi hyr ut
är produkter som finns i vårt  ordinarie sortiment och i ett begränsat
extrasortiment och som finns tillgängliga på vårt huvudlager. Hjälpmedel som
inte hyrs inte ut på detta sätt är till exempel elrullstolar, behandlingshjälpmedel,
datorer, cyklar och olika tillbehör till hjälpmedel.
 
 

Val av hjälpmedel
 

Du står själv för valet av hjälpmedel och ansvarar själv för din förmåga att
använda hjälpmedlet på rätt sätt. Hjälpmedelscentrums personal ger endast
generella råd. Leverantörens bruksanvisning och skötselråd medföljer alltid.
Hyrda hjälpmedel ska hämtas och återlämnas på Hjälpmedelscentrum. För
tunga och skrymmande hjälpmedel ingår transport.
 
 

Kostnad
 

Minsta hyrespris är en månadshyra. En startavgift på 100 kronor per
huvudhjälpmedel betalas med kort vid utlämningstillfället. Därefter debiteras
du en månadshyra via faktura så länge du hyr hjälpmedlet. Efter en tid
reduceras eller dubbleras månadshyran, fråga vad som gäller i ditt fall.
 
 

Service
 

Service och reparationer ingår i hyran och ges på Hjälpmedelscentrum. Tunga
och skrymmande hjälpmedel kan vid behov servas i hemmet.
 
 

Återlämning av hyrt hjälpmedel
 

Hjälpmedel ska återlämnas väl rengjort och i gott skick till Hjälpmedelscentrum.
Lämnar du tillbaka ett hjälpmedel som är förstört eller inte är rengjort, eller om
hjälpmedlet försvunnit, debiteras du för Hjälpmedelscentrums kostnader för
rengöring eller återställande/ev. nyanskaffning av hjälpmedlet. Hyrestagaren får
alltid kvitto vid återlämning av hyrt hjälpmedel.



Vart vänder jag mig om jag behöver få ett
hjälpmedel förskrivet?
 

För att få ett hjälpmedel förskrivet behöver du träffa en förskrivare som utreder
och bedömer ditt behov av hjälpmedel.
 
Tillsammans kommer ni fram till i vilka situationer ett hjälpmedel kan underlätta
och vilket hjälpmedel du behöver.
 
Förskrivare arbetar oftast på vårdcentraler, olika kliniker inom regionen eller i
kommuner i Västmanland. Den som förskriver hjälpmedel är arbetsterapeut,
fysioterapeut/sjukgymnast, logoped, läkare eller sjuksköterska.
 
 

Vad kostar det?
 

Ett förskrivet hjälpmedel är ett kostnadsfritt lån från Region Västmanland. En
del enklare hjälpmedel kan du själv köpa i olika hjälpmedels- eller webbutiker.



Hjälpmedelscentrum
 

Kundtjänst 021-17 30 48
Signalistgatan 2, Västerås

 
Måndag-torsdag 8.00-16.30

Fredag 8.00-16.00
Under sommaren kan vi ha andra öppettider.

 
Läs mer på 1177.se/hjalpmedel-vastmanland
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