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Lån av taklyft/frilyft
Information till dig som kommer att få en taklyft/frilyft monterad i din bostad.
Lyften är ett lån och ska återlämnas när behovet upphört.
Ansvar och rutiner

1. Förskrivare, hjälpmedelskonsulent och tekniker gör hembesök för
projektering och beslut om lämplig lösning.
2. Patient, förskrivare eller tekniker begär skriftlig tillåtelse att montera
taklyft/frilyft av fastighetsägaren. På blanketten finns uppgifter om
vårdgivarens ansvar vid nedmontering.
3. Vid montering ansvarar vårdgivaren för installation och kostnader för
eluttag om det inte finns sedan tidigare där taklyften/frilyften ska monteras.
Detta gäller även jordfelsbrytare i badrum.
4. Om lampa måste flyttas eller ny armatur behöver monteras kan det göras av
Länsservice i samband med monteringen av lyften. Ingen montering av
armatur görs i efterhand eller om åtgärd behöver göras av behörig
elektriker.
Patientens ansvar







Om armatur behöver bytas ut på grund av montering av lyft är det patientens ansvar att införskaffa en ny lampa. Patienten ansvarar för elektrikerkostnader som tillkommer utöver punkt 4 ovan.
I patientansvaret för utlånat hjälpmedel som används i hemmiljön ska ingå
att svara för försäkringsskydd mot t ex stöld och brand samt även annan
oförutsedd skadehändelse. Ta kontakt med ditt försäkringsbolag och se över
ditt försäkringsskydd.
Vid flytt kontakta din förskrivare.

Vårdgivarens ansvar och rutiner




Lyftar besiktas regelbundet en gång per år. Patient eller förskrivare behöver
inte göra någon beställning av besiktning. Besiktning görs av Länsservice.
Länsservice nedmonterar lyften när behovet upphört. Vårdgivaren ansvarar
inte för återställning efter nedmontering.

Din kontaktperson är:

Förskrivare (yrkestitel, namn)..................................................................................
Arbetsplats...............................................................................Telefon…………….
När du inte längre behöver lyften ska den återlämnas och nedmonteras av
Länsservice personal.
Länsservice: Telefontid: mån - fre 8.00–11.30 och 12.30-16.00
Boden
Piteå
Gällivare
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