
 
 
 
 

Skötsel av hjälpmedel 

Hjälpmedel ska skötas efter de bruksanvisningar 

och/eller skötselanvisningar som du eller din 

vårdnadshavare fått.  

Risk att du måste ersätta kostnader 

Du kan bli skyldig att ersätta kostnader som uppstår vid 

skadegörelse på hjälpmedlet, oaktsamhet, onormalt slitage eller 

om hjälpmedlet tappas bort.  

Skada på person eller egendom 

När du lånar ett hjälpmedel bör du kontakta ditt försäkringsbolag 

för att vara säker på hemförsäkringen täcker lånade hjälpmedel om 

det blir en skada på annan person eller egendom.  

Kompletterande försäkring för vissa hjälpmedel 

Hemförsäkringen bör kompletteras med särskild försäkring när det 

gäller stöldbegärliga hjälpmedel och hjälpmedel som lätt tappas 

bort. Vissa försäkringsbolag har en kompletterande 

hjälpmedelsförsäkring till hemförsäkringen.  

Bra med försäkring 

Det är bra att försäkra de hjälpmedel som lånats av hälso- och 

sjukvården, med tanke på eventuella skador, stöld eller 

skadegörelse som du kan bli skyldig att ersätta. 

Vid frågor om försäkring av 

hjälpmedel, ta kontakt med ditt 

försäkringsbolag.  
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