
Verksamhetsområde 
Hjälpmedel 

Verksamhetsområde Hjälpmedel 
Telefon: 0770-11 11 00   

2021-05-20 

Information om patientens ansvar för förskriven CPAP 

Du lånar en CPAP som personligt hjälpmedel så länge ditt behov kvarstår. 

Om du är 20 år eller äldre kommer du att få en faktura på egenavgift, på 500 kr, 

hemskickad ca 3 månader efter utprovningen. Om du inte vill behålla din CPAP 

ska du kontakta din förskrivare och återlämna CPAP:en inom 3 månader för att 

slippa faktura på egenavgiften. 

Vid utlämnandet av CPAP:en  ingår slangset, mask med maskhållare, luftfilter och 

eventuell befuktare. Därefter är du själv kostnadsansvarig för förbrukningsmaterial, 

slang och CPAP-mask 

CPAP:en ägs av Region Skåne, det innebär att: 

• du ansvarar för att ekonomiskt ersätta CPAP:en om den skadas på grund av 
exempelvis oaktsamhet, åverkan, misskött underhåll eller om den kommer 
bort/blir stulen.

• du inte själv får göra något ingrepp på CPAP:en

• du alltid ska kontakta din förskrivande vårdenhet om CPAP:en inte 
fungerar.

• om din CPAP har behov av reparation ska den vara väl rengjord när den 
lämnas in.

• du i god tid meddelar förskrivande vårdenhet ny adress om du ska flytta 
• du ansvarar för eventuellt behov av att transportera CPAP:en vid 

exempelvis återlämning/reparation.
• du ska lämna tillbaka CPAP:en när du inte längre behöver den. Den ska 

vara väl rengjord vid återlämning.

Vid behov av kontakt med förskrivande vårdenhet, ring______________________ 

Jag har läst och förstår denna information vilket också noteras i journalen. 

Datum: ____________________________________________________________ 

Patientens namn:_____________________________________________________ 

Patientens personnummer: _____________________________________________ 
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