
 

 
 

 
 

Förslag till gemensamma hjälpmedelsavgifter i Dalarna 

Bakgrund 
Medlemsrådet fick i uppdrag av Hjälpmedelsnämnden att utreda frågan 
kring gemensamma avgifter för hjälpmedel i Dalarnas län. Målet var att 
kommunernas avgifter inte skulle skilja sig från varandra samt att de skulle 
samspela med landstingets avgifter för att förenkla för medborgarna.  

Barn och unga 
Barn och ungdomar under 20 år betalar inga avgifter för hjälpmedel eller 
hemsjukvårdsbesök. 

Hjälpmedelsavgift 
 

Hjälpmedelsavgift ordinärt boende 
Hjälpmedelsavgift 150 kronor debiteras per komplett hjälpmedel. Avgiften 
tas ut av den huvudman som har uppföljningsansvaret, när hjälpmedlet är 
färdigtförskrivet (förutsatt att vårdbegäran skickats till den nya 
huvudmannen). Avgiften ligger utanför kommunens maxtaxa i de fall det är 
kommunen som tar ut avgiften.  
Ingen ny avgift debiteras vid behov av byte vid uppföljning inom 4 veckor 
oavsett förskrivare. Ny utprovning genererar ny avgift. 
Tillbehör som tillkommer efter den initiala utprovningen debiteras enligt 
landstingets riktlinjer, se Avgifter och kostnader för patient/brukare i 
Hjälpmedelsguiden på www.ltdalarna.se. 
 

Hjälpmedelsavgift särskilt boende, LSS- och psykiatriboende  
Personer med beslut på särskilt boende, som befinner sig på 
korttidsboende eller i särskilt boende, debiteras 50 kronor i månaden för 
hjälpmedelsförsörjning. Avgiften ligger utanför kommunens maxtaxa i de fall 
det är kommunen som tar ut avgiften.  
I summan ingår den grundutrustning som finns på enheten, personligt 
förskrivna hjälpmedel, försäljningsprodukter från egenansvarslistan. Vid 
nyförskrivning av hjälpmedel inför hemgång från korttidsboende debiteras 
150 kronor/hjälpmedel. 
 

Hjälpmedelsavgift växelvård 
Personen tar med sig de förskrivna hjälpmedel som är praktiskt möjligt att 
frakta mellan hemmet och växelvårdplatsen. Inga hjälpmedelsavgifter 
debiteras för det som behövs vid vården på växelvårdsplatsen. 
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Palliativ vård i livets slutskede 
 
Ordinärt boende 
Ingen kostnad för hjälpmedel då patienten ingår i Landstingsanslutna 
Palliativa teamet. Inga avgifter för hjälpmedel debiteras när man vid 
vårdplanering från slutenvården bedömt vård i livets slutskede och man 
tidigare inte haft insatser från kommunen. 
 

Särskilt boende 
Hjälpmedel ingår i månatliga hjälpmedels-/låneavgiften.  
 

Försäljning från egenansvarslistan 
 
Produkter som inte kräver hälso- och sjukvårdspersonal för 
behovsbedömning och utprovning, betalas av patienten/brukaren, s.k. 
"egenansvar". Se Avgifter och kostnader för patient/brukare i 
Hjälpmedelsguiden på www.ltdalarna.se. 
 

Ordinärt boende 
Försäljning till faktisk kostnad ska möjliggöras av LD Hjälpmedel även för 
de personer som inte kan ta sig till LD Hjälpmedels butiker eller 
motsvarande. 
Det LD Hjälpmedel tillhandahåller kan faktureras personen eller betalas mot 
postförskott. 
 

Särskilt boende 
Produkter från egenansvarslistan ingår i den månatliga 
hjälpmedelsavgiften. 
 

Däck och slang till rullstol 
 

Ordinärt och särskilt boende  
Kostnad för personen avseende byte eller lagning av däck och slang till 
rullstol enligt landstingets riktlinjer. Se Avgifter och kostnader för 
patient/brukare i Hjälpmedelsguiden på www.ltdalarna.se. 
 

Cyklar 
 

Ordinärt boende 
Kostnad för cykel enligt landstingets riktlinjer. Se Avgifter och kostnader för 
patient/brukare i Hjälpmedelsguiden på www.ltdalarna.se. 
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Särskilt boende   
Ingen avgift, ingår i den månatliga hjälpmedels-/låneavgiften. 
 

TENS 
 

Ordinärt boende 
Hjälpmedelsavgift 150 kronor. 
TENS-apparaten kan köpas loss efter 6 månader. Se Avgifter och 
kostnader för patient/brukare i Hjälpmedelsguiden på www.ltdalarna.se. 
 

Särskilt boende   
Ingen avgift, ingår i den månatliga hjälpmedels-/låneavgiften. 
TENS-apparaten kan köpas loss efter 6 månader. Se Avgifter och 
kostnader för patient/brukare i Hjälpmedelsguiden på www.ltdalarna.se. 
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