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Hjälpmedelscentrum 
 

Datum     

   
      

    
 

 

 
 

Lånevillkor 
 
Hjälpmedel är ett lån från landstinget Västmanland. Under låneperioden ansvarar du för lånat 
hjälpmedel. Vid oaktsamhet eller stöld kan du bli ersättningsskyldig.  
 
Du som får låna hjälpmedel uppmanas att ta kontakt med ditt försäkringsbolag och förvissa dig om 
att hemförsäkringen täcker lånade hjälpmedel. Kompletterande försäkring kan behövas. 
 
Kopior eller skadeanmälningsnummer från exempelvis försäkringsbolag, transportbolag, 
polisanmälan skickas till: 
 
Hjälpmedelscentrum, Signalistgatan 2, 721 31 VÄSTERÅS 
 
När hjälpmedlen inte längre används ska du återlämna dem väl rengjorda till 
Hjälpmedelscentrum, närmaste vårdcentral, lasarett eller till kommunens rehabiliteringsenhet. 
Hjälpmedelscentrum har rätt att ta ut en rengöringskostnad, baserad på arbetskostnad. 
 
Du har lånat följande hjälpmedel (värde = försäljningspris exklusive moms)  

…………………………………………………. Värde…………………… 

…………………………………………………. Värde…………………… 

…………………………………………………. Värde…………………… 

…………………………………………………. Värde…………………… 

…………………………………………………. Värde…………………… 
…………………………………………………. Värde…………………… 

…………………………………………………. Värde…………………… 

…………………………………………………. Värde…………………… 

Jag har tagit del av informationen och är införstådd med dessa lånevillkor 
Låntagare:_______________________________Pnr:___________________ 
Informationsmottagare:___________________________________________ 
Förskrivare:_____________________________tfn:____________________ 
Hjälpmedelskonsulent:___________________________________________ 
Ort:________________________Datum:____________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
Låntagaren, målsman eller informationsmottagarens namnteckning 
Antal exemplar av denna handling upprättas efter behov. Brukaren erhåller alltid ett exemplar. 
 
Om hjälpmedlet behöver repareras kontakta: 
Hjälpmedelscentrums kundtjänst tfn 021–17 30 48, mån–ons 8:00–16:30, tor 8:00-18:00 
och fre 8:00-16:00 
 
Vid behov av annat hjälpmedel eller utbyte av befintligt, kontakta din arbetsterapeut, fysioterapeut/
sjukgymnast, sjuksköterska eller logoped alternativt din vårdcentral. 
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Hjälpmedelscentrum 
 

Datum     

   
      

    
 

 
 

 
Information om försäkring av hjälpmedel 
De hjälpmedel du har är ett lån från Landstinget Västmanland och ska lämnas tillbaka väl rengjorda 
när de inte längre behövs. 
 
Du som lånar ett hjälpmedel: 
• Du bör ta kontakt med ditt försäkringsbolag och förvissa dig om att hemförsäkringen täcker 

lånade hjälpmedel eller för att teckna en särskild försäkring.  
• Försäkringspremien betalas av dig. 

 
Hjälpmedel är egendom som man innehar för sitt privata bruk och faller under lösöre i 
hemförsäkringen hos de flesta försäkringsbolag. Försäkringen täcker då främst stöld och brand. En 
kompletterande försäkring kan behövas. 
 
Om något händer: 
• Gör en anmälan till ditt försäkringsbolag. Ange att Landstinget Västmanland är ägare till 

hjälpmedlet och därför ersättningsmottagare. 
• Vid stöld ska även polisanmälan göras. 
• Skicka kopior eller skadeanmälningsnummer Landstinget Västmanland, adress se sida 1. 

 
Landstinget Västmanland begär ersättning för hjälpmedel som stjäls, tappas bort, skadas eller som 
förstörs utöver normal förslitning. Nedanstående alternativa villkor gäller: 
 
Detta gäller om du har en försäkring: 
Landstinget Västmanland tar ut ersättning från försäkringsbolaget och betalar även självrisken då 
normal aktsamhet har iakttagits. 
 
Detta gäller om du inte har försäkring eller inte erhåller ersättning trots försäkring: 
Vid uppenbar ovarsamhet hanteras ärendet enligt skadeståndslagen.
Då ersätter du Landstinget Västmanland med hjälpmedlets restvärde som beräknas utifrån 
inköpspris och år, dock högst 0,2 basbelopp. 
 
Vid reparation som inte är normalt slitage kan du bli ersättningsskyldig för reservdelar, utbytesdelar 
och arbetskostnad. 
 
Hjälpmedel som skadas eller försvinner vid transport eller resa: 
Du ska göra en skadeanmälan till transportbolaget för hjälpmedel som skadats eller försvinner vid 
transport till exempel vid flygresa eller resa med färdtjänst. Du ska även göra en anmälan till ditt 
försäkringsbolag. Vid skada under flygresa är det viktigt att anmälan sker direkt på flygplatsen. 
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