Hjälpmedel och hemsjukvård vid tillfällig vistelse i Laholms kommun
Hjälpmedel
Vid behov av lån av hjälpmedel inför Din vistelse i Laholm finns två alternativ för att låna hjälpmedel.
-

-

Korttidslån – Du kan själv låna ett hjälpmedel från Hjälpmedelscentrum i Halmstad upp till 14
dagar utan en förskrivning eller beställning från din hemkommun. Mer information om vilka
hjälpmedel som kan lånas, se länk nedan.
Lån av hjälpmedel längre tid än 14 dagar – krävs en förskrivning från din hemkommun till
Hjälpmedelscentrum i Halmstad. Om din hemkommun inte godkänner kostnaden kan Du
själv välja att bekosta hyran på hjälpmedlet.
Låna hjälpmedel under kortare tid - 1177 Vårdguiden

Kontaktuppgifter till Hjälpmedelscentrum Halmstad samt info gällande lån av hjälpmedel:
Adress: Hjälpmedescentrum, Kistingevägen 2, 302 52 Halmstad
Tel: 010-476 19 30

Hjälpmedel och arbetsmiljö för Hemtjänst eller Hälso- och sjukvård
Om Du ansöker om HSL eller SOL-insatser från kommunen som är av sådan art att arbetsmiljön för
personalen påverkas ska detta säkerställas innan insatsen kan starta. Det är ditt ansvar att
arbetsmiljön är acceptabel utifrån personalens arbetsmiljö.
Laholms kommun erbjuder en miljöbedömning där vi utreder vilka åtgärder som är nödvändiga för
att insatserna ska kunna starta. Kostnad för en miljöbedömning är 500 kr och beställs via blankett
”Beställning av HSL-insatser via hemsjukvård för tillfällig vistelse i Laholms kommun” här på Laholms
kommuns hemsida. Miljöbedömning samt iordningställande av vårdsäng eller personlyft ska vara
klara då insatserna ska starta, därför behöver vi beställning av miljöbedömning senast 14 dagar innan
uppstart.

Hemsjukvård
Om Du har behov av hemsjukvård under din vistelse i Laholms kommun kan en beställning av
nödvändiga åtgärder göras via din vårdgivare i din bosättningskommun till Laholms kommun. Använd
blanketten på Laholms kommuns hemsida ”Beställning av HSL-insatser för tillfällig vistelse i Laholms
kommun”.
Det kan vara insatser från sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut.
För att bli aktuell för hemsjukvård gäller ”tröskelprincipen” i Halland. Kan du inte ta dig till
vårdcentralen kan en bedömning göras för inskrivning i hemsjukvård och insatserna görs då i
hemmet.

