Gemensam nämnd i Värmland
Sedan 2004 samverkar regionen och kommunerna
i Värmland i en gemensam nämnd, Hjälpmedelsnämnd.
Nämnden beslutar vilka hjälpmedel som kan förskrivas
oavsett var du bor.
För mer information om hjälpmedel, se Vårdguiden
1177, 1177.se/varmland/hjälpmedel

Storfors Kommun
Box 1001, 688 29 Storfors
Besöksadress: Kommunhuset, Djupadalsg. 20
Tel 0550-651 00 (vxl), www.storfors.se

HYRA AV
AV HJÄLPMEDEL
HYRA
HJÄLPMEDEL
vidvid
tillfällig
tillfälligfunktionsnedsättning
funktionsnedsättning

l Hjälpmedel ska rengöras innan de återlämnas.

Om du är i behov av hjälpmedel under en kortare period, mindre
än fyra månader och utprovningen inte kräver hälso-och sjukvårdens kompetens (arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast)
kan du få hyra dessa. Detta gäller tillfällig funktionsnedsättning/
skada vid till exempel frakturer, operationer och liknande. De
hjälpmedel som innefattas är till exempel rullstol, arbetsstol,
ramp, duschpall, toaförhöjning, förhöjningsben, gåstativ och
rollator inom befintligt sortiment.

l Hjälpmedel ska hanteras och skötas enligt produktens bruksanvisning.

Hyra vid behov av hjälpmedel vid tillfällig funktionsnedsättning/ skada (vuxna)

Tänk på att:

Hyra av hjälpmedel i Värmland

Hyreskostnad
100 kr per hjälpmedel per påbörjad månad
Max belopp 200 kr per påbörjad månad
Max belopp 800 kr för en 4 månaders period
Utkörning och hämtning av hjälpmedel är i första hand egenansvar, tjänsten kan tillhandahållas av hjälpmedelsverksamheten
mot avgift i mån av tid.
Utkörning/hämtning/service/montering kostar 400 kr och ingår
inte i maxbeloppet. Priserna är inklusive moms.
Vid utlämningen av hyreshjälpmedel sätts ett slutdatum (max
fyra månader) för hyresperioden. Vid återlämning av hjälpmedel
faktureras aktuell hyresperiod. Boka tid hos hjälpmedelstekniker.

l Du kan bli ersättningsskyldig om hjälpmedel tappas bort, blir
stulet eller förstörs genom ovarsam hantering.
l Ej återlämnade hjälpmedel faktureras till en högre hyreskostnad.
l Om du har fortsatt behov av hjälpmedel efter fyra månader kontaktas arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast för bedömning av eventuell förskrivning av hjälpmedel.
Dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen,
mer information finns att hämta på kommunens hemsida eller
1177.se.
Kontaktuppgifter:
Hjälpmedelstekniker
Tel: 0550 - 652 50
Besöksadress:
Hälsans hus, Hammargatan 3, efter överenskommelse

