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Information gällande
korttidsuthyrning av hjälpmedel
till privatperson
Länsservice hyr ut vissa hjälpmedel till privatpersoner, ideella organisationer och företag etc. för
tillfälliga behov. Det kan röra sig om personer som tillfälligt vistas i länet, personer som tillfälligt har
behov av hjälpmedel i sitt fritidsboende eller har behov av hjälpmedel i samband med särskilda
aktiviteter.
Grundprincipen är att patienten/brukaren i första hand själv svarar för att sina personliga hjälpmedel
tas med vid resor. Om detta inte är möjligt ska alltid kontakt tas med förskrivaren för att utreda om
det finns möjlighet att få hjälpmedlet förskrivet. Uthyrningen får inte ersätta förskrivning som
brukaren är berättigad till

Lånevillkor
Lånetiden är max 2 månader och omfattar hjälpmedel som ingår i Region Norrbottens
länssortiment och som finns inne i lager. En bedömning måste varje gång göras från Länsservice
sida om hjälpmedlet kan hyras ut beroende på lagersituationen. Länsservice hyr inte ut
hjälpmedel som är en köpartikel.
Uthyrningen föregås inte av individuella instruktioner och räknas inte som en hälso-och
sjukvårdsåtgärd. Länsservice hyr därför inte ut hjälpmedel som kräver omfattande instruktion
eller handledd träning av hälso- och sjukvårdspersonal. Hjälpmedlen kan inte anpassas efter
enskilda brukare utan hyrs endast ut i standardutförande. Lista över hjälpmedel som kan hyras, se
nedan.
I hyrespriset ingår full funktionsgaranti, vilket innebär att om något går sönder reparerar vi, eller byter
ut hjälpmedlet. Akuta reparationer kan inte genomföras på dessa hjälpmedel.
Leverans ingår inte utan hjälpmedlet hämtas och lämnas åter på någon av Länsservice bemannade
förråd i Boden, Piteå, Kalix, Gällivare eller Kiruna.
Undantag görs dock vid hyra av skrymmande hjälpmedel som kan levereras/hämtas av Länsservice.
För dessa transporter debiteras låntagaren för den faktiska transportkostnaden. Transport från
Länsservice kan endast ske till plats där tung lastbil kan köra och transportlossa hjälpmedlet.
Låntagaren ansvarar för att hjälpmedlet sköts under lånetiden och att hjälpmedlet återlämnas väl
rengjort. Vid onormal förslitning eller om skada på hjälpmedlet uppstått, blir hyrestagaren
ersättningsskyldig.

Kostnad
Hyra, rekonditionering och ev. transportkostnad (tur och returfrakt) betalas
i förskott på något av Länsservice bemannade hjälpmedelsförråd.
Kostnad för hyra av hjälpmedel:
Se nedan, minsta hyresdebitering är en vecka
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Kostnad för rekonditionering:
200: -/ hjälpmedel (för rengöring och service)
Kostnad för transport:
Ingen transportkostnad föreligger om hjälpmedlet hämtas/lämnas från något av de
bemannade förråden. För övriga transporter debiteras för den faktiska transportkostnaden
enligt transportörens prislista (kundtjänst kan lämna uppgift om aktuell transportkostnad)

Hjälpmedel som kan hyras för tillfälligt behov från Länsservice Hjälpmedel
Hjälpmedel
Beskrivning
Hyrespris/påbörjad
vecka
Transportrullstol
Komplett med armstöd och fotstöd.
Finns i sittbredd: 40, 45 och 50 cm.
Dyna ingår inte utan köps separat av låntagaren.

100: -/påbörjad vecka

Rollator
Allroundrollator för både inom- och utomhusbruk

100: -/påbörjad vecka

Gåbord
Manuell- eller gashöjning.

100: -/påbörjad vecka

Mobil Hygienstol
Komplett med armstöd, benstöd och bäckengeider (hållare
för potta).
Bäcken (Potta) köps separat av låntagaren.

100: -/påbörjad vecka

Elektriskt sängryggstöd
Med tygklädsel, läggs under bäddmadrass.
Motorn monterad på höger eller vänster sida:
Bredd: 90 cm

100: -/påbörjad vecka

Mobillyft
El-höjning och el-breddning av underrede.
OBS! Lyftsele går inte att köpa via Länsservice.
Brukaren måste därför ha en egen utprovad lyftsele och tar
eget ansvar för att selen går att använda i den hyrda lyften.

150: -/påbörjad vecka

El-reglerad säng
El-reglerbar i höjd, huvud och fotdel.
Bäddmått: 85 x 200 cm
Dävert och grindar finns att tillgå.
OBS! Madrass ingår inte utan måste ordnas av låntagaren
själv.
Basmadrass med hygienöverdrag kan köpas från
Länsservice Hjälpmedel.

150: -/påbörjad vecka
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