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Egenavgifter för hjälpmedel inom Region Västerbotten 2023 

Dokumentet gäller de hjälpmedel som förskrivs inom Region Västerbotten. Länets 

kommuner beslutar själva om sina egenavgifter. 

Allmänt 

Egenavgifterna gäller för hjälpmedel som förskrivs där regionen ska stå för kostnaden. Avgift 

för utprovning och anpassning av hjälpmedel i Region Västerbotten är 200 kronor. Barn och 

ungdomar tom 19 år eller med insatser inom habiliteringsområdet betalar inga avgifter. 

För information se hjälpmedelshandboken.  

En övergripande etisk ståndpunkt är att brukare där vården nått brytpunkten till palliativ 

vård i livets slutskede inte skall debiteras några egenavgifter. För dessa brukare gäller att 

vårdgivaren står för hela kostnaden för hjälpmedlen som förmedlas genom lån och 

återlämnas när behov upphört. 

För de hjälpmedel som beställs/förskrivs till patient/brukare via Sesam finns ett särskilt 

artikelnummer som motsvarar hjälpmedelsavgiften, se respektive hjälpmedel nedan.

    

_________________________________Kostnad____________________________________ 

 

Kryckkäppar som förskrivs för tillfälligt bruk 

   100 kronor/st HMV art nr avgift 33222 

Hjälpmedlet behöver inte återlämnas.  

För kryckkäpp, isdubb och doppsko för bestående användning av person med kronisk 

sjukdom, utgår ingen avgift. 

Kryckkäpp m tillbehör som tas ur förskrivande enhets lager debiteras via enhetens 

patientkassa.  

Alternativ debiteringsrutin:  Vid beställning direkt till brukare, när man använder 

artikelnumret för avgift, skickas faktura från Hjälpmedel Västerbotten till 

patienten/brukaren. 

 

 

Tyngdtäcke   400 kronor  HMV art nr avgift 38142 

Debiteringsrutin: Faktura skickas från Hjälpmedel Västerbotten till patienten/brukaren. 
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______________________________________Kostnad____________________ 

Rollator 

Första rollatorn   Avgiftsfri 

Andra rollatorn (dubbelförskrivning)  300 kr HMV art nr avgift 31982 

Trippelförskrivning av rollator är inte möjlig. 

Debiteringsrutin: Faktura skickas från Hjälpmedel Västerbotten till patienten/brukaren. 

_________________________________________________________________ 

Eldriven rullstol för utomhusbruk, årsavgift 

Årsavgift på eldriven rullstol för utomhusbruk 500 kronor/år 

 

 

CPAP/BIPAP, årsavgift 

Årsavgiften för utrustning vid pap-behandling 500 kronor/år 

CPAP/BIPAP, kan som ett led i medicinsk behandling av obstruktiv sömnapné kostnadsfritt 

lånas ut i 6 månader. Kvarstår behov efter denna tid debiteras brukaren avgiften. 

I grundutrustning ingår PAP-apparat, mask, huvudband och vid behov befuktare. 

I årsavgiften ingår reparation/utbyte av utrustning samt byte av mask när detta anses skäligt. 

Extra utrustning/tillbehör som inte ingår i grundutrustning bekostas av brukaren till 

självkostnadspris. 

Debiteringsrutin:  Faktura skickas från Hjälpmedel Västerbotten till patienten/brukaren en 

gång per år. 

 

Kontakta Hjälpmedel Västerbottens kundtjänst vid frågor.                                                         

Telefonnummer 090 – 785 93 65 

 


