DITT ANSVAR FÖR
DINA HJÄLPMEDEL

Du har fått låna ett hjälpmedel
som tillhör kommunen
Kom ihåg att det är ditt ansvar att:

Återlämning

• Hjälpmedlet ska återlämnas till kommunen när du inte längre
har behov av detsamma.

• Följa hjälpmedlets bruksanvisning samt de instruktioner och

• Hjälpmedlet ska rengöras innan det återlämnas.

anvisningar som du fått

• Hjälpmedlen återlämnas till hjälpmedelsförrådet.

• Om ditt behov av hjälpmedlet förändras eller upphör vänd dig
till kommunens hjälpmedelsverksamhet
• På egen hand, eller med hjälp av annan person sköta och 		
förvara hjälpmedlet på ett ansvarsfullt sätt
• Om något fel uppstår med ditt hjälpmedel, vända dig till 		
kommunens hjälpmedelsverksamhet
• Inte låna ut, hyra ut, sälja eller på annat sätt avyttra lånat 		
hjälpmedel
• Meddela kommunens hjälpmedelsverksamhet om 			
hjälpmedlet skadats, tappats bort eller blivit stulet
• Informera kommunens hjälpmedelsverksamhet vid tillbud/
olycka i samband med användandet av hjälpmedlet
• Vända dig till kommunens hjälpmedelsverksamhet om du
avser flytta utanför kommunen
Skada och försäkringar

• Du kan bli ersättningsskyldig om hjälpmedlet tappas bort eller
förstörs genom ovarsam hantering.
•  Om hjälpmedlet skadas vid transport t.ex. vid flygresa ska detta
anmälas till transportbolaget. Transportskada ersätts inte av
kommunen.
• Om du har ett hjälpmedel som är stöldbegärligt är det viktigt att
du ser över ditt försäkringsskydd.

Hjälpmedelsförrådet

Finns på baksidan av f.d. sjukhuset i bottenplan.
Vägbeskrivning – åk Sveavägen – sväng in vid skyltning - Hjälpmedelscenter
– följ vägen – skyltat Hjälpmedscenter.
Öppettider är 07.00 – 16.00 helgfria vardagar.
Är hjälpmedelsförrådet obemannat vid återlämning, ställ hjälpmedlet i
utrymme till höger innanför ytterdörren. Finns blankett där du kan skriva
vilka hjälpmedel och från vem. Lägg lappen i brevlådan.
Gemensam nämnd i Värmland

Sedan 2004 samverkar regionen och kommunerna i Värmland i en gemensam
nämnd, Hjälpmedelsnämden i Värmland. Nämnden beslutar vilka hjälpmedel
som kan förskrivas oavsett var du bor. För mer information om hjälpmedel se
Vårdguiden 1177 . www.1177.se/Varmland/Tema/Hjalpmedel. Även på Säffle
kommuns hemsida www.saffle.se finns information.
Har du frågor om dina hjälpmedel kontakta:

Arbetsterapeut eller fysioterapeut söks genom Säffle kommuns
Växel 0533-68 10 00
Felanmälan görs till hjälpmedelstekniker på följande telefonnummer
0533-683631, 0533-683615 eller 072-453 34 83
Hjälpmedelstekniker har telefontid helgfria vardagar 08.00-10.00

