
Verksamhetsområde Hjälpmedel

Semesterresa med hjälpmedel – information till patient 

Före resan: 

• Information om flygresa med hjälpmedel går att hitta på Transportstyrelsens hemsida,
https://transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Flygresenar/Att-resa-med-
funktionsnedsattning/

• Du bör kontakta ditt flygbolag i god tid före avresan för att ta reda på vilka specifika
regler de har för transport av de hjälpmedel du tänker ta med dig på resan.

• Kontakta ditt försäkringsbolag och förvissa dig om att försäkringen för dina hjälpmedel
gäller även vid utlandsvistelse.

• Ta med bruksanvisningen och detta dokument på resan.

Om ditt hjälpmedel går sönder under resan eller vistelsen: 

• Du ska alltid kontakta din lokala hjälpmedelsmottagning om ditt hjälpmedel går sönder
under resan eller vistelsen. I första hand ska ditt hjälpmedel transporteras hem så att
den kan repareras av Hjälpmedel Skånes tekniker. Du bekostar själv hemtransporten.

• Om du anser, efter kontakt med din lokala hjälpmedelsmottagning, att ditt hjälpmedel
måste repareras på din vistelseort bekostar du själv reparationen och kan inte få
ersättning för denna kostnad i efterhand. Hjälpmedlet skall kontrolleras av din lokala
hjälpmedelsmottagning när du kommit hem igen.

Om ditt hjälpmedel blir stulet eller kommer bort under resan eller vistelsen: 

• Anmäl stölden eller förlusten snarast till polisen på vistelseorten.
• Anmäl stölden eller förlusten snarast till ditt försäkringsbolag.
• Kontakta din förskrivare eller din lokala hjälpmedelsmottagning.

Du ansvarar för hjälpmedlen du lånar, oberoende av var de är placerade. 
Det betyder att: 

• du ansvarar för att förvara hjälpmedlen på ett säkert sätt.
• du ansvarar för att ekonomiskt ersätta hjälpmedlen om de blir stulna eller kommer

bort samt om de skadas på grund av exempelvis oaktsamhet, åverkan, misskött
underhåll, brand och vattenskada.

• du ansvarar för skador, i samband med användning av dina hjälpmedel, som drabbar
din egendom, annan person eller annans egendom.

• du rekommenderas se över ditt försäkringsskydd, eventuella försäkringskostnader
betalar du själv.

• du ansvarar för alla transporter av hjälpmedlet.
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Hjälpmedelsmottagning: 
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