
Vill du veta mer?

Har du ytterligare frågor om hjälpmedel kan du få svar av din 
vårdgivare på exempelvis din hälsocentral,  sjukhusklinik eller 
kommun.

Mer information finns också på:
www.lg.se/hjalpmedel eller www.hi.se

Här kan du köpa eller reparera hjälpmedel:

•	 Hjälpmedel SAM i Gävle, tel. 026-15 35 01 (www.hjalpnu.se)

•	 Hjälpmedel SAM i Bollnäs, tel. 0278-381 42

•	 Ting med tanke i Ljusdal, tel. 0651-106 80

•	 Ting med tanke i Hudiksvall tel. 0650-129 00

•	 Varsam AB, Örebro tel. 019-12 55 05 (www.varsam.se)
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Hjälpmedel
för dig som bor i eget boende

Broschyren är framtagen i ett samarbete mellan Bollnäs, Gävle, Hofors, 
Hudiksvalls, Ljusdals, Nordanstigs, Ockelbo, Ovanåkers, Sandvikens och 
Söderhamns kommun samt Landstinget Gävleborg.



Först görs en bedömning
Du har rätt till en bedömning av dina behov. Den skall gö-
ras av personal inom hälso- och sjukvården vid funktions-
nedsättning orsakad av sjukdom eller skada, som medför 
problem i vardagen. 

Bedömningen ska ge svar på frågor om vilka åtgärder 
som är lämpliga. Det kan handla om rådgivning, anpass-
ning av bostaden, utprovning av hjälpmedel eller annat. 

Vid konstaterat behov av individuella sjukvårdsåtgärder är 
det vårdgivarens ansvar att erbjuda bland annat rehabili-
tering och hjälpmedel.

Det här bekostar vårdgivaren
Hjälpmedel som är individuellt utprovade bekostar vård-
givaren. Exempelvis speciellt anpassad rullstol, kompres-
sionsstrumpa, hörapparat. 

De hjälpmedel vårdgivaren betalar ska vara en del i vård, 
habilitering eller rehabilitering.

Vårdgivaren betalar också reparationer av de hjälpmedel 
som du fått låna. Förslitningsdelar får du dock betala själv. 

Det här får du betala själv
I handeln finns en stor mängd hjälpmedel/produkter som 
är till hjälp för oss i olika situationer. Allt ifrån greppvän-
liga potatisskalare till läsglasögon. 

Dessa hjälpmedel/produkter kräver inte individuell ut-
provning eller anpassning. Därför  är det ditt eget ansvar 
att införskaffa och betala dessa själv.

Produkter som finns att köpa 
i butiker eller via internet
Exempelvis: Dator, madrass, stödstrumpor, duschpall, 
griptång, köksredskap, enklare stödbandage, läsglasögon 
eller käpp.

Produkter för hobby- och fritidsverksamhet 
köper du alltid själv 
Exempelvis: Cykel, pulka, hantlar, fotbäddar till skor för 
motion och sport.

Förbrukningsartiklar, förslitningsdelar  
och reparationer bekostar du själv
Exempelvis: Batterier, däck och slang, skoreparationer.

Förslag på var du kan köpa och reparera hjälpmedel samt 
köpa och byta ut förslitningsdelar finns på baksidan av 
denna folder.


