Gemensam nämnd i Värmland
Regionen och kommunerna i Värmland samverkar i
Hjälpmedelsnämnden i Värmland.
Nämnden beslutar vilka hjälpmedel som kan förskrivas
oavsett var du bor.
För mer information om hjälpmedel se vårdguiden
1177.se/varmland/hjalpmedel

Hyra av hjälpmedel

Hjälpmedel hämtas och lämnas vid hjälpmedelsförrådet på
Zandergatan 1 i Sunne.

Hyra av hjälpmedel i Sunne kommun
Behöver du hyra hjälpmedel från Kommunrehab kontakta
hjälpmedelstekniker Kenneth Nilsson, 0565-163 52
eller rehabassistent Elisabeth Swensån, 0565-162 84
måndag till fredag klockan 8-9.
Hjälpmedel hämtas och lämnas vid hjälpmedelsförrådet på
Furugatan 9. Om du själv inte kan hämta/lämna kan utkörning/hämtning ske mot avgift. Det finns två olika avgifter vid
hyra av hjälpmedel beroende på behov:
Avgift 1:
Om du tillfälligt vistas i länet, eller behöver ha hjälpmedel i
till exempel ett fritidsboende när du ska på resa kan du hyra
följande:

Avgift 2
Om du är i behov av hjälpmedel under en kortare period, mindre än fyra månader, och utprovningen inte kräver hälso-ochsjukvårdens kompetens (arbetsterapeut eller sjukgymnast) kan
du få hyra dessa.
Gäller för tillfällig funktionsnedsättning/skada vid till exempel
frakturer, operationer och liknande. Om behovet kvarstår efter
fyra månader görs en bedömning om förskrivning.
Hjälpmedel som omfattas är exempelvis transportrullstol,
duschpall, toaförhöjning, förhöjningsben och rollator:
•
•
•

100 kr per hjälpmedel per påbörjad 4-veckorsperiod
Maxbelopp 200 kr per påbörjad 4-veckorsperiod
Maxbelopp 800 kr för en 4-månadersperiod

•

Enklare hjälpmedel (till exempel duschpall) kostar 200 kr
per påbörjad 4-veckorsperiod, och 100 kr vid lån 2-3 dagar

•

ID-märkta hjälpmedel (t.ex. rollator) kostar 400 kr per påbörjad 4 veckorsperiod och 200 kr vid lån över 2-3 dagar

•

Säng och personlyft kostar 600 kr per påbörjad 4-veckorsperiod. Utprovad lyftsele ska tas med

Vid hämtning sätts ett slutdatum för hyran. Om behovet av ditt
hjälpmedel förlängs, kontakta Kenneth Nilsson.

Utkörning/hämtning/service kostar 400 kr. Maxbeloppet är
1000 kr per 4-veckorsperiod. Utkörning, hämtning och service
ingår inte i maxbeloppet.

Hjälpmedel som inte lämnats tillbaka i rätt tid faktureras till en
högre hyreskostnad.

Priserna är inklusive moms.

Utkörning/hämtning/service kostar 400 kr och ingår inte i maxbeloppet.
Priserna är inklusive moms.

Dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen.
Mer information finns på Sunne kommuns webbplats sunne.se
eller regionens webbplats 1177.se
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