Regionservice

Verksamhetsområde Hjälpmedel

Information om patientens ansvar för förskrivna
synhjälpmedel
Du lånar de individuellt förskrivna synhjälpmedlen till behovet upphör.
Hjälpmedlen ägs av Region Skåne
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 inte själv får göra något ingrepp på lånade hjälpmedel.
du alltid ska kontakta oss på telefonnummer…………………. när ett hjälpmedel
inte fungerar. När du lämnar ett hjälpmedel till oss för reparation ska det vara väl
rengjort.
du i god tid meddelar förskrivare på synenhet ny adress om du ska flytta.
Ni kommer då överens om vilka hjälpmedel du kan ta med vid flytten.
du ansvarar och bekostar själv alla transporter av hjälpmedlet
du alltid lämnar tillbaka hjälpmedlet när du inte längre behöver det.
Hjälpmedlet ska vara komplett och rengjort vid återlämning.

Jag har läst och förstår denna information vilket också noteras i journalen.
Datum:
Underskrift:
Namnförtydligande:
Patientens namn:
Patientens personnummer:
2019-10-01/MG
Enhet
Synenheten barn och ungdom
Synenheten vuxna
Helsingborg
Synenheten vuxna
Kristianstad
Synenheten vuxna Lund
Synenheten vuxna Malmö
KommSyn Skåne

Adress
Klinikgatan 18 A
Olympiahuset, Charlotte
Yhlens gata 5
Lasarettsboulevarden 33
Grisslevägen 19
Sofielundsvägen 15
Sofiavägen 2 d

222 42 Lund
251 87 Helsingborg

Tele
046-17 26 39
042-406 25 60

291 33 Kristianstad

044-309 17 40

227 32 Lund
205 02 Malmö
222 41 Lund

046-17 87 80
040-33 10 18
046-77 09 40

Fax

046-77 09 50

