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Lån av cykel till barn och ungdom
Barn och ungdomar t.o.m. 17 år kan få låna cykel i barnstorlek
eller vuxenstorlek som hjälpmedel
Under lånetiden ansvarar Region Norrbotten för service och
reparationer



Cykel i barnstorlek
Cykel i barnstorlek utlånas kostnadsfritt från Region Norrbotten. Cykel i barnstorlek
ska återlämnas när behovet upphör eller senast när barnet fyller 18 år.

Cykel i vuxenstorlek
För att få låna cykel i vuxenstorlek (inkl. parcykel och tandemcykel) betalar du en
egenavgift på 3000 kr till Region Norrbotten. Cykel i vuxenstorlek ska återlämnas när
behovet upphör eller senast när barnet fyller 18 år. Egenavgiften återbetalas inte.
Om behovet av cykel i vuxenstorlek kvarstår efter lånetiden ta kontakt med din förskrivare för vidare information om gällande riktlinjer vid tidpunkt för återlämning.

Övrig information
Förskrivning av ny cykel i vuxenstorlek kan ske tidigast efter fem år. Byte av cykel
kan göras om behovet har förändrats. Cykel kan inte förskrivas säsongvis. Vinterförvaring av cykeln är ditt eget ansvar.

Ansvar
Vid lån av cykel rekommenderas att se över försäkringsskyddet mot till exempel stöld
och brand samt även annan oförutsedd skadehändelse. Du kan bli ersättningsskyldig
vid förlust eller skada på cykeln.

Viktigt att komma ihåg!
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Rengör cykeln regelbundet.
Förvara cykeln i lämpligt förvaringsutrymme.
All service och reparation ska utföras av Länsservice.
Cykeln får inte lånas ut till annan person.
Upphör eller ändras behovet ska cykeln återlämnas.
Cykeln återlämnas till närmaste hjälpmedelsförråd, väl rengjord.
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Checklista vid utprovning
Förskrivarens ansvar är att kontrollera att hjälpmedlet är funktionellt innan det används på eller av patient, kontrollen ska göras enligt tillverkarens instruktioner, om
sådana finns.
☐ Inställning av sadel
☐ Inställning av styre
☐ Genomgång av cykelns funktioner
☐ Bruksanvisning har lämnats

I bruksanvisningen finns detaljerad information om cykeln. Bruksanvisningen bör
läsas av den som ska använda cykeln och/eller anhörig/vårdare.
Modell:……………………………………………………………………………...

Individnummer:……………………………………………………………………

Din kontaktperson är:
Förskrivare (yrkestitel, namn)…….………………………………………………...
Arbetsplats…………………………………………………………………………...
Telefon..........................................................................................................................

När du inte längre behöver cykeln återlämnas den till:
…………………………………………………………………………………………

Länsservice: Telefontid: mån - fre 8.00-11.30 och 12.30-16.00
Boden tel. 0921 – 666 20
Kalix tel. 0923 - 761 86
Kiruna tel. 0980 - 730 50
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Piteå tel. 0911 - 750 81
Gällivare tel. 0970 - 191 47
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