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Rutin för uthyrning av tekniska hjälpmedel i Ystad Kommun 
                     Ystad kommun följer Kommunförbundet Skånes riktlinjer. 

 
Kommunerna kan hyra ut hjälpmedel till personer äldre än 20 år, i de fall förskrivning av 
hjälpmedel inte är aktuellt, exempelvis hjälpmedel till fritidsboende eller resor. Detta gäller 
både till personer som vistas i Ystad kommun men är folkbokförd i en annan samt till 
personer som är folkbokförda i Ystad kommun. Finns det inte möjlighet att hyra hjälpmedel 
från kommunen bör information ges om vilka andra möjligheter som finns, exempelvis köp/ 
hyra via företag. Lokala riktlinjer finns. 
Att hyra ett hjälpmedel är inte en hälso- och sjukvårdsåtgärd och ska inte dokumenteras i 
patientjournal. Däremot journalförs alltid en förskrivning av tekniskt hjälpmedel. 
 
I Ystad kommun hyrs dessa tekniska hjälpmedel ut till personer som är folkbokförda i annan 
kommun och till personer folkbokförda i Ystads kommun, som inte uppfyller riktlinjerna för 
förskrivning av hjälpmedlet enligt Ystads kommuns rutiner. Debitering sker enligt 
kommunförbundets riktlinjer. 
       •    Vårdsäng + tillbehör    

 Personlyft på hjul     
•    Överflyttningsplattform   
•     Mobil duschstol på hjul    

Inga avgifter tas ut när det gäller utkörning och hämtning av hjälpmedel. 
 
Kontakt med Rehabenheten bör tas i god tid (14 dagar) innan vistelse i Ystad kommun. 
Tel: 0411-57 89 39, mejl: rehabenheten@ystad.se 
 
Övriga hjälpmedel, som Ystad kommun inte hyr ut, ska personen ta med sig från 
hemkommunen alternativt införskaffa själv genom att exempelvis hyra eller köpa.  
 
En förskrivare i personens bosättningskommun kan ta kontakt med Ystad kommun för 
uthyrning av andra hjälpmedel när personen ska vistas i Ystads kommun.  Rutinen är att 
förskrivaren i bosättningskommun tar kontakt med aktuell förskrivare i Ystad kommun. 
Förskrivaren beställer hjälpmedlen och debiterar enligt angiven taxa. Det är 
bosättningskommunen som enligt HSL har förskrivnings/kostnadsansvaret för hjälpmedel. 
Under förutsättning att bosättningskommunen ger sitt godkännande handläggs insatsen 
enligt Ystad kommuns normala rutiner. 
  
Om ett hjälpmedel behöver provas ut, enligt förskrivningsprocessen, debiteras 
hemkommunen hembesöket. 
 
Vid behov av hjälpmedel för att kunna utföra insatser enligt SOL och LSS skall 
patient/brukare eller kontaktpersonen  ta kontakt med brukarens bosättningskommun. Det 
är bosättningskommunen som har kostnadsansvaret enligt HSL. Vid bosättningskommunens 
godkännande handläggs insatsen enligt Ystad kommuns normala rutiner.  
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Personer som bor i andra länder och som besöker Sverige kan ha rätt att få hjälpmedel ifrån 
Region Skåne. Regler och villkor för detta ser olika ut bland annat beroende på vilket land 
man bor i. 
Innan hjälpmedelsprocessen börjar och innan något hjälpmedel lämnas ut ska förskrivaren 
försäkra sig om vilka regler som gäller för just den patient som ska förskrivas hjälpmedel. 
 
 

 

 


