
 

HYRA AV HJÄLPMEDEL 

vid tillfällig 

funktionsnedsättning/skada  

 

  



Hyra av hjälpmedel i Värmland  

 

Hyra vid behov av hjälpmedel vid tillfällig 

funktionsnedsättning/skada samt hyra i väntan på 

bedömning för ev. förskrivning (vuxna)  

Gäller befintligt sortiment som finns på lager  

 

Hyreskostnad per påbörjad månad t.o.m. fjärde 

hyresmånaden:  

100 kr per hjälpmedel  

Max belopp 200 kr per påbörjad månad   

 

Om du efter ca 3 månader eller senare tror dig har fortsatt 

behov av hjälpmedel och inte längre vill hyra dessa har du 

möjlighet att kontakta arbetsterapeut eller 

fysioterapeut/sjukgymnast för bedömning och ev. 

förskrivning. Du kan givetvis välja att fortsätta att hyra 

hjälpmedel, men då till en högre taxa från femte 

hyresmånaden. 

Hyreskostnad per påbörjad månad från femte 

hyresmånaden: 

200 kr per enklare hjälpmedel samt rollator 

400 kr per ID-märkt hjälpmedel 

Maxbelopp 1000 kr per påbörjad månad 

 

  



Övriga kostnader: 

Utkörning och hämtning av hyrda hjälpmedel är i första hand 

ett egenansvar. Tjänsten kan tillhandahållas i mån av tid av 

Hjälpmedelsverksamheten till en kostnad av 400 kr per tillfälle 

(ingår inte i maxbeloppet) 

Betalning: 

Samtliga priser är inklusive moms. 

Faktura på totalbelopp inklusive eventuell 

utkörning/hämtning skickas i efterhand, ej månadsvis. 

 

Tänk på att: 

Hjälpmedel ska hanteras och skötas enligt produktens 

bruksanvisning. 

Hjälpmedel ska rengöras innan de återlämnas. 

Du kan bli ersättningsskyldig om hjälpmedel tappas bort, blir 

stulet eller förstörs genom ovarsam hantering. 

Ej återlämnade hjälpmedel faktureras. 

 

Personuppgiftshantering: 

Dina personuppgifter behandlas enligt 

dataskyddsförordningen. Mer information finns att hämta på 

kommunens hemsida karlstad.se eller 1177.se. 

 

 



Gemensam nämnd i Värmland 

Regionen och kommunerna i Värmland samverkar i en 

gemensam nämnd, Hjälpmedelsnämnden i Värmland. 

Nämnden beslutar vilka hjälpmedel som kan förskrivas 

oavsett var i Värmland du bor. 

För mer information om hjälpmedel se Vårdguiden 1177 

www.1177.se/Varmland/Tema/Hjalpmedel 

 

Kontaktuppgifter: 

Arbetsterapeut eller Sjukgymnast/Fysioterapeut söker du via 

kontaktcenter tel. 054-540 00 00 

Felanmälan trasigt hjälpmedel:  

Tel. 054-540 59 01 helgfria vardagar 08:00-10:30. Övrig tid 

telefonsvarare. 

Uthyrning av hjälpmedel på Hjälpmedelsverksamheten 

Ramgatan 7 på Våxnäs i Karlstad.  

Tel. 054-540 58 50 

Öppet vardagar 10-12 samt 13-16.  

Självservice återlämning av hjälpmedel 12-13. 

 


