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REGELVERK AVGIFTER FÖR HJÄLPMEDEL GÄLLANDE PATIENTER
DÄR UDDEVALLA KOMMUN ÄR SJUKVÅRDSHUVUDMAN
Antaget av kommunfullmäktige den 12 februari 2003, § 4
Fr.o.m. den 1 mars 2003 är personliga hjälpmedel enligt bifogad förteckning ej kostnadsfria och det uttages en ordinationsavgift för personligt ordinerad manuell rullstol
och rollator. Detta gäller för patienter som är inskrivna i kommunens hemsjukvård,
går på dagcenter/dagrehab eller bor på ett särskilt boende i kommunen inkl. gruppboende enligt LSS.
OBS att detta ej gäller då patienten är primärvårdens sjukvårdsansvar eller vid elrullstolar.
1.

Ordinationsavgiften är 100 kronor för rollator samt 200 kronor för manuell
rullstol som är personligt ordinerad. Avgiften är ej momsbelagd. Avgiften tas
ut vid nyordination av ovanstående hjälpmedel under förutsättning att kommunen är sjukvårdshuvudman vid ordinationstillfället. Detta gäller oberoende vem
som är ordinatör. Samma summa gäller för nya som begagnade hjälpmedel.
Vid byte av rullstol alt. rollator tas ingen ny avgift ut ej heller om patienten har
dessa hjälpmedel innan de blev kommunpatienter. Rullstol och rollator är som
tidigare till låns och skall återlämnas då behovet ej kvarstår.

2.

Köphjälpmedel som har ett inköpspris från hjälpmedelscentralen på ca 150
kronor exkl. moms eller lägre är ej kostnadsfria. De aktuella hjälpmedlen är
upptagna på en lista med priser som bifogas regelverket. Arbetsterapeut, sjukgymnast eller distriktssköterska kan rekommendera dessa hjälpmedel och
lämna ut dem mot betalning enligt fastställd prislista. Leverans av hjälpmedel
sker till patientens bostad. Hjälpmedlet blir patientens egendom och skall inte
återlämnas. Det är patientens ansvar att avgöra om de rekommenderade hjälpmedlen skall inköpas och vart man vill köpa dem. Att ordinatören rekommenderar ett hjälpmedel skall föranledas av en behovsbedömning och är att betrakta som en ordination trots att patienten betalar för hjälpmedlet. Bedömning
och rekommendationen skall journalföras.

3.

Betalning av ordinationsavgift och köphjälpmedel sker via debiteringsrutinerna för betalning av övriga vårdavgifter. Egenavgifter för hjälpmedel ingår ej
i något högkostnadsskydd.

4.

Patientinformation. Varje ordinatör är ansvarig att informera patienterna om
ovanstående avgifter.

