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Försäljning och korttidshyra av hjälpmedel till privatperson, ideella 
föreningar och företag 
 
Försäljning av hjälpmedel 
Hjälpmedelscenter har ingen försäljning av hjälpmedel förutom tillbehör till CPAP (filter, slang 
och mask) samt TENS (elektrodplattor och 12 volt laddare). 
 
Korttidshyra av hjälpmedel till privatperson, ideella organisationer och företag (utan 
förskrivning) 
I mån av tillgång kan Hjälpmedelscenter hyra ut nedanstående angivna hjälpmedel. Hyran avser 
vanligtvis tillfälliga behov. Betalning sker mot faktura. Hjälpmedlet kan hämtas och lämnas av 
kunden på HMC, eller transporteras hem till kund mot en extra kostnad (100 kr inkl. 
moms/enkel väg). Vid hyra av vårdsäng måste transport och montering utföras av 
Hjälpmedelscenters personal (mot en extra kostnad, se nedan).  
 
Om onormal förslitning eller skada uppstår kan kunden bli ersättningsskyldig.  
 
Hjälpmedel som hyrs ut i mån av tillgång, max hyrestid är 3 månader: 

  Kostnad 1:a mån   Därefter/mån    

Artikel  exkl. moms inkl. 
moms 

exkl. 
moms inkl. moms 

Duschpall 150 kr 188 kr 50 kr 62,50 kr 
Fristående toalettförhöjning 200 kr 250 kr 50 kr 62,50 kr 
Ramper (teleskopiska) 300 kr 375 kr 150 kr 187,50 kr 
Hygienstol på hjul 300 kr 375 kr 150 kr 187,50 kr 
Rollator 300 kr 375 kr 150 kr 187,50 kr 
Rullstol (transport/allround) 300 kr 375 kr 150 kr 187,50 kr 
Rullstol (transport/allround) inkl sittdyna 500 kr 625kr 150 kr 187,50 kr  
Sängryggstöd El 300 kr 375 kr 150 kr 187,50 kr 
Överflyttningsplattform, stående överflyttning 300 kr 375 kr 150 kr 187,50 kr 
Överflyttningsplattform, sittande överflyttning 300 kr 375 kr 150 kr 187,50 kr 
Personlyft (exkl. lyftsele) 300 kr                                          375 kr                      150 kr 187,50 kr 
Vårdsäng exkl. madrass inkl. 
transport/montering av vårdsäng 

975 kr  
 

1219 kr  
 

150 kr 187,50 kr 

Vårdsäng inkl. madrass inkl. 
transport/montering av vårdsäng 

1350 kr  
 

1687,50 kr  
 

300 kr 
 

375 kr 

 
 
OBS! Kunden ansvarar själv för att de hjälpmedel som hyrs på korttidshyra används på rätt sätt 
eftersom uthyrningen är att betrakta som egenansvar. 
 

 
Försäljning och korttidshyra till privatpersoner, ideella organisationer och föreningar  

administreras av HMC:s kundtjänst tel 0455-73 63 35 
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