
Verksamhetsområde 
Hjälpmedel 

Verksamhetsområde Hjälpmedel 
Telefon: 0770-11 11 00   

Utlandsresa med batteridrivet hjälpmedel – information 
till patient 

Gäller för eldriven rullstol eller patientstyrt drivaggregat/drivhjul med 
motoriserad drivning 

Före resan: 

 Information om flygresa med batteridrivet hjälpmedel går att hitta på

Transportstyrelsens hemsida, sök på ”rullstol”.

 Du bör kontakta ditt flygbolag i god tid före avresan för att ta reda på vilka

specifika regler de har för transport av eldriven rullstol eller patientstyrt

drivaggregat/drivhjul med motoriserad drivning.

 Kontakta ditt försäkringsbolag och förvissa dig om att försäkringen för ditt

hjälpmedel gäller även vid utlandsvistelse.

 Ta med bruksanvisningen och detta dokument på resan

Om ditt hjälpmedel går sönder under resan: 

 Du ska alltid kontakta din lokala hjälpmedelsmottagning om ditt

hjälpmedel går sönder under resan. I första hand ska ditt hjälpmedel

transporteras hem så att det kan repareras av Region Skånes godkända

reparatör. Du bekostar själv hemtransporten.

 Om du anser, efter kontakt med din lokala hjälpmedelsmottagning, att ditt

hjälpmedel måste repareras utomlands bekostar du själv reparationen och

kan inte få ersättning för denna kostnad i efterhand.

Om det finns giltig garanti på hjälpmedlet ska du kontakta leverantören 

som bedömer om hjälpmedlet kan repareras på plats utomlands. När du 

kommer tillbaks till Skåne ska du kontakta leverantören igen som ska 

godkänna reparationen för att garantin fortsatt ska gälla. Bedömer leverantören 

att något måste åtgärdats på ditt hjälpmedel bekostar du denna åtgärd.  

Om garantitiden gått ut måste du, när du kommer åter till Skåne, kontakta 

hjälpmedelsmottagningen för att tekniker ska godkänna reparationen. 

Eventuella åtgärder för att återställa hjälpmedlet i patientsäkert skick, bekostas 

av dig. 

Hjälpmedelsmottagning:_________________telefonnummer:_____________ 

Leverantör: ___________________________telefonnummer:_____________  

Garantitiden på hjälpmedlet med serienummer:_________________________ 

Gäller t o m _____________________________________________________ 
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