Habilitering och Hjälpmedel
Hjälpmedel Skåne

Direkttransport av hjälpmedel - med Skånetransport
När ett hjälpmedel ska transporteras är det viktigt att transportören får korrekt
information genom ett skriftligt underlag gällande vad som ska transporteras och var
kollit ska hämtas och avlämnas, namn och mobilnummer till kontakperson. Allt för att
säkerställa att hjälpmedlen kommer fram till rätt adress och att rätt hjälpmedel
avregisteras från patienten vid returer.
1. Från Logistikenheten i Staffanstorp - nyförskrivna tunga och/eller
skrymmande hjälpmedel som inte är möjliga att transportera i personbil kan
transporteras till patientens hem, skola, förskola. Kan även vara aktuellt vid
transport till förskrivarens enhet dit turbilen inte kör. Anges i förskrivningen
som leveranssätt ”hemtransport”. Vid leverans av hjälpmedel vid
rörelsenedsättning ska dokument ”Direkttransport av hjälpmedel-info till
patient”, utskrivet på rött papper, fästas på hjälpmedlet
Underlag: Följesedel fästs på hjälpmedlet
2. Från Hjälpmedelsenhet/Synenhet – nyförskrivna tunga och/eller
skrymmande hjälpmedel som inte är möjliga att transportera i personbil kan
transporteras till patientens hem, skola, förskola. Anges i förskrivningen som
leveranssätt ”hemtransport”.
Vid leverans av hjälpmedel vid rörelsenedsättning ska dokument
”Direkttransport av hjälpmedel-info till patient”, utskrivet på rött papper, fästas
på hjälpmedlet
Underlag: Transport - faxmall Skånetransport, faxas av
hjälpmedelsenheten/Synenheten till Skånetransport
3. Från patientens hem/skola/förskola – endast vid retur av hjälpmedel till
Logistikenheten i Staffanstorp eller vid behov till hjälpmedelsenhet.
Underlag: Hämtorder, faxas av hjälpmedelsenheten/Synenheten till
Skånetransport
4. Transporter av elrullstolar mellan Hjälpmedelsenheter Underlag: Transport - faxmall extrabeställning Skånetransport, faxas av
hjälpmedelsenheten till Skånetransport
Patienten ansvarar för alla andra transporter av hjälpmedel vid flytt mellan bostäder,
korttidsboende och pedagogisk verksamhet.
Det är transportören som lägger upp sitt körschema och själv kontaktar och bokar in
tranporten
Körschema i stora drag, kan ändras beroende på antalet uppdrag inom varje område
Måndag – nordöstra Skåne
Tisdag och torsdag – sydvästra Skåne
Onsdag – nordväst Skåne
Fredag – sydöstra Skåne
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