Kontaktuppgifter
Hjälpmedelscentrum, Region Halland
(Hjälpmedel märkta Hjälpmedelscentralen Landstinget Halland eller
Hjälpmedelscentrum Region Halland)
Telefon Halmstad/Varberg: 010-476 19 30 (vardagar 8:00-16:00)
Jour: 035 – 13 10 00 (lördag, söndag och helgdag 8:00-16.00) begär jour
hjälpmedel
OBS! Jouren ska enbart kontaktas i akuta situationer (främst gällande
säng, lyft mm) då personen inte klarar sig till nästkommande vardag.

Hjälpmedelsservice, Varbergs kommun
(Hjälpmedel märkta Varbergs Kommun)
Vi ser gärna att kontakt gällande reparationer i första hand sker via etjänst förutom vid akutfall som måste åtgärdas omgående.

Information till dig som fått
hjälpmedel förskrivna

E-tjänst: sjalvservice.varberg.se/hms
E-post: hjservice@varberg.se
Telefon: 0340 – 88 917 (vardagar 8:00-16:00)
Jour: 0340 – 88 917 (lördag, söndag och helgdag 9:00-14.00)
OBS! Jouren ska endast kontaktas när ett hjälpmedel är helt ur funktion,
inget annat hjälpmedel går att använda eller det finns risk för personens
säkerhet.
Telefon till förskrivare:
Sjuksköterska: 010-1800391, knappval 1.
Arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut nås vardagar mellan
08:00-10:00. 010-1800391, knappval 2.
Varbergs Kommun s växel 0340-88000

Skanna QR-koden med din mobiltelefon ovan för
bruksanvisningar

Lån av hjälpmedel

Reparationer

Du har fått hjälpmedel förskrivit till dig, som vi hoppas du får stor nytta
av. Ditt hjälpmedel är ett lån och ägs av Hjälpmedelscentrum, Region
Halland eller Hjälpmedelsservice, Varbergs kommun.

Reparationer är kostnadsfria för dig vid normalt slitage. Går
ditt hjälpmedel sönder kontaktar du den instans som äger
hjälpmedlet.

Ansvar

De flesta hjälpmedel är märkta så att du kan se om du
ska kontakta antingen Hjälpmedelscentrum eller
Hjälpmedelsservice.

Hjälpmedlet ska användas för det som det är avsett för.
Det är inte tillåtet att själv förändra hjälpmedlet. Detta kan leda till att du
blir ersättningsskyldig om du skadat hjälpmedlet.
Hjälpmedlet ska skötas genom regelbunden rengöring. Har du inte
möjlighet utföra detta själv kan du ansöka om hjälpen via kommunens
bistånds-handläggare.
Om ditt hjälpmedel skulle förstöras eller skadas på grund av misskötsel,
brand, vattenskada eller dylikt kan du bli ersättningsskyldig. Vi
rekommenderar dig därför att se över ditt försäkringsskydd. När det
gäller dyrare hjälpmedel krävs det ibland en tilläggsförsäkring utöver din
hemförsäkring. Den instans som äger hjälpmedlet står för din självrisk så
länge det inte handlar om oaktsamhet.
Vid stöld eller skada ska din förskrivare informeras och ditt
försäkringsbolag kontaktas. Vid stöld ska även en polisanmälan göras.

Flytt
Du ansvarar själv för att transportera ditt hjälpmedel (ej säng eller
fastmonterade hjälpmedel) från en adress till en annan. Detta gäller även
vid flytt till/från särskilt boende/korttidsboende.
Vid flytt till ort utanför Varbergs kommun måste du alltid kontakta din
förskrivare.

Reparationer av skador som uppkommit i din omgivning i
samband med hjälpmedelsanvändning bekostas inte av
Region Halland eller Varbergs kommun.

Återlämning av hjälpmedel
När behovet upphör eller förändras ska hjälpmedlet
återlämnas. Kontakta förskrivare via samordningstelefon
010-1800391 vardagar mellan 08:00-10:00 för mer
information inför retur av hjälpmedel.
Hjälpmedlet ska återlämnas väl rengjort samt märkt med
namn och personnummer.
Tillhör hjälpmedlet Hjälpmedelscentrum återlämnas det
till Hjälpmedelscentrum (Sjukhuset i Varberg) ingång på
kortsida mot Almers skola.*
Tillhör hjälpmedlet Hjälpmedelsservice återlämnas det till
deras lokal på Kardanvägen 15 i Varberg (under skärmtak på
baksidan)*
*Vissa större och skrymmande hjälpmedel kan hämtas i
hemmet, kontakta din förskrivare för mer information.

