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Vissa frågor angående hjälpmedel  
 

Bakgrund 

Kommunernas och landstingens kostnader för hjälpmedel uppgår i dagsläget till 
avsevärda belopp. Kostnaderna tenderar dessutom att öka för varje år. En 
återkommande fråga till förbundet från personer i kommuner och landsting som 
arbetar med hjälpmedel är vad som gäller om ett hjälpmedel skadas eller 
försvinner. Förbundet får också återkommande frågor rörande försäkring av 
hjälpmedel.  

Kommunernas och landstingens ansvar 

Kommunen ansvarar enligt 18 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), 
fortsättningsvis benämnd HSL, för hälso- och sjukvården för alla boende i 
särskilda boendeformer enligt socialtjänstlagen och motsvarande boenden som 
bedrivs som enskild verksamhet. Kommunen ansvarar även för hälso- och 
sjukvård för dem som omfattas av den kommunala dagverksamheten. En kommun 
kan enligt andra stycket samma paragraf på frivillig väg erbjuda dem som vistas i 
kommunen hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård). Kommunen kan också 
härutöver, efter överenskommelse med landstinget, ta på sig skyldigheten och 
ansvaret för att erbjuda sådan vård (tredje stycket). Det kommunala hälso- och 
sjukvårdsansvaret omfattar emellertid inte sådan hälso- och sjukvård som 
meddelas av läkare.  

Av 18 b § första stycket HSL framgår att kommunen i samband med ovan nämnda 
sjukvård ansvarar för hjälpmedel för funktionshindrade. Av andra stycket samma 
paragraf framgår att landstinget får även utan samband med överlåtelse av ansvar 
för hälso- och sjukvård enligt 18 § träffa överenskommelse med en kommun inom 
landstinget om att kommunen ska ha ansvar för hjälpmedel för funktionshindrade.   

Landstingets ansvar när det gäller hjälpmedel framgår av 3 b § HSL. Enligt 
nämnda bestämmelse skall landstinget erbjuda dem som är bosatta inom 
landstinget eller som är kvarskrivna enligt folkbokföringslagen och stadigvarande 
vistas där, med undantag för dem som omfattas av kommunens ansvar, hjälpmedel 
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för funktionshindrade. Ansvaret innebär dock inte någon inskränkning i de 
skyldigheter som kan åvila arbetsgivare eller annan enligt annan lag1. 

Av ovan nämnda bestämmelser framgår att hälso- och sjukvården är skyldig att 
vid behov tillhandahålla hjälpmedel för funktionshindrade. Denna skyldighet är 
absolut och torde inte kunna villkoras på så sätt att landstinget eller kommunen 
kräver att den enskilde, för att få hjälpmedlet förskrivet, åtar sig ett betalnings-
ansvar för skadat eller förlorat hjälpmedel. Inte heller finns det stöd i lagen för att 
landstinget eller kommunen skulle kunna kräva att patienten har en 
hemförsäkring.  

Landstingens och kommunernas rätt att ta ut avgifter regleras i den allmänna 
avgiftsbestämmelsen i 26 § HSL.  

Ansvaret för hjälpmedel i skolan 

Kommuner och landsting har ett delat ansvar för att barn och elever med 
funktionsnedsättning som har behov av hjälpmedel i skolan, ska få tillgång till 
sådana. Skolhuvudmannens respektive landstingets ansvar regleras bl.a. i 
skollagen (1985:1100) och HSL. Landstinget ansvarar för personliga hjälpmedel 
och skolhuvudmannen för pedagogiska hjälpmedel, läromedel och utrustning. 
Ofta uppstår det emellertid diskussioner om vem som egentligen har ansvaret 
eftersom en och samma produkt kan vara antingen ett personligt eller ett 
pedagogiskt hjälpmedel, läromedel eller utrustning. Det gäller t.ex. för datorer och 
datorprogram. 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) uppdrog i mars 2007 åt 
Hjälpmedelsinstitutet (HI) att göra en kartläggning av landstingens/regionernas 
och kommunernas överenskommelser och tillämpningar angående hjälpmedel i 
skolan, främst avseende gränsdragning mellan grundutrustning, pedagogiska 
hjälpmedel och personliga hjälpmedel. Som en följd av detta gav HI år 2008 ut en 
rapport – Vems är ansvaret för hjälpmedel i skolan. I denna föreslås att 
landstinget och kommunerna i landstingsområdet ska utarbeta lokala 
överenskommelser om hjälpmedel i skolan. I överenskommelserna bör det bl.a. 
ingå definitioner av hjälpmedel, en beskrivning av ansvar för kompetens omkring 
hjälpmedel samt beskrivning av samverkansformer. Utredningen kom vidare fram 
till att specialanpassade hjälpmedel alltid är att se som personliga hjälpmedel samt 
att datorer och datorprogram för elever med läs- eller skrivsvårigheter/dyslexi i 
skolan är pedagogiska hjälpmedel och därmed ett ansvar för skolhuvudmannen. 

 
                                                 
1 Av 1 § förordningen (1991:1046) om ersättning från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om 
allmän försäkring i form av bidrag till arbetshjälpmedel framgår att försäkringskassan ansvarar för 
bidrag till arbetshjälpmedel som ett led i rehabiliteringen av en förvärvsarbetande försäkrad. Av 3 
kap. 2a och 3 §§ arbetsmiljölagen (1977:1160) framgår att arbetsgivaren ansvarar för att erbjuda 
de anställda en god arbetsmiljö som är anpassad till de anställdas förutsättningar. I det ligger att 
inom rimliga gränser bekosta arbetshjälpmedel för de anställda (se KRNJ 566-2006).   



 2009-09-21  3 (5) 
     
    
    
    
 

Brukarens ansvar 

Oavsett om ett hjälpmedel tillhandahålls av kommunen eller landstinget är detta 
formellt sett ett lån. Det ifrågavarande hjälpmedlet är hela tiden kommunens 
respektive landstingets egendom och skall i princip återställas när detta inte längre 
behövs. I samband med att hjälpmedlet lämnas ut bör brukaren skriva under en 
låneförbindelse, varigenom denne åtar sig att återlämna hjälpmedlet då behov inte 
längre föreligger.  

Brukaren är skyldig att väl vårda sitt hjälpmedel samt följa de instruktioner och 
anvisningar som följer med detta. För det fall ett hjälpmedel skadas eller 
försvinner uppkommer frågan om ersättningsansvar för brukaren. Vid bedömning 
av ersättningsfrågan är skadeståndslagen (1972:207) tillämplig. Enligt 2 kap. 1 § 
skadeståndslagen skall den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar 
personskada eller sakskada ersätta skadan. Med sakskada jämställs därvid förlust 
av föremålet. Om ett hjälpmedel skadas till följd av en ren olyckshändelse är 
brukaren inte ersättningsskyldig. Någon möjlighet att genom avtal ålägga 
brukaren ett strikt ansvar torde inte finnas. I samband med att ett hjälpmedel 
lämnas ut bör brukaren informeras om att ersättningsskyldighet kan uppkomma 
vid skada eller förlust av hjälpmedlet.  

Om ett hjälpmedel skadas eller försvinner har kommunen respektive landstinget 
att bedöma om brukaren har varit vårdslös. Att det skulle vara fråga om uppsåtligt 
handlande är kanske mindre troligt i dessa sammanhang. En skadeståndsrättslig 
bedömning måste göras i varje enskilt fall. Att ge några allmänna riktlinjer för när 
vårdslöshet kan anses föreligga är knappast möjligt. Ersättningsskyldighet kan 
t.ex. uppkomma om brukaren lämnar sitt hjälpmedel utan uppsikt och detta 
försvinner. En brukare som inte sköter sitt hjälpmedel på föreskrivet sätt torde 
också kunna bli ansvarig för skada till följd av misskötseln. Normalt slitage 
föranleder dock inte någon ersättningsskyldighet för brukaren. Det skall också 
noteras att det kan finnas fall där funktionshindret i fråga kan förorsaka ”onormal” 
förslitning.  

Motsvarande skadeståndsrättsliga bedömning får göras även i det fall en annan 
person än brukaren, t.ex. en vårdnadshavare, skadar ett hjälpmedel.  

Om en arbetstagare vållar personskada eller sakskada genom fel eller 
försummelse i tjänsten skall arbetsgivaren enligt 3 kap. 1 § 1 p skadeståndslagen 
ersätta skadan. Om t.ex. personal på ett särskilt boende eller en personlig assistent 
i samband med utförandet av sina arbetsuppgifter av vårdslöshet skadar ett 
hjälpmedel är således arbetsgivaren (kommunen) ersättningsskyldig för skadan i 
enlighet med principalansvaret. 

För barn och ungdomar gäller särskilda regler i fråga om skadeståndsansvar. Om 
skada vållas av någon som ännu inte har fyllt 18 år gäller enligt 2 kap. 4 § 
skadeståndslagen att skadan skall ersättas i den mån det är skäligt med hänsyn till 
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ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring 
och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter. När det gäller 
barn kan det inte uppställas lika höga krav på aktsamhet som när det gäller vuxna. 
Resultatet av den skadeståndsrättsliga bedömningen kan bli att barnet får betala en 
viss del av skadan. För riktigt små barn aktualiseras sällan något ansvar, medan 
fullt ansvar vanligen åläggs ungdomar i åldern 16 till 18 år. Om skadan skall 
betalas av en försäkring görs dock inte någon skälighetsbedömning eftersom 
skadan i det fallet ersätts fullt ut av försäkringen. 

Också för psykiskt störda personer kan skadeståndsansvaret komma att begränsas. 
Om skadan vållas under påverkan av en allvarlig psykisk störning eller av någon 
annan psykisk störning som inte är självförvållad och tillfällig skall enligt 2 kap.  
5 § skadeståndslagen skadan ersättas i den mån det är skäligt med hänsyn till  
sinnestillstånd, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och 
andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter. Om det finns en 
försäkring som betalar skadeståndet görs inte heller i dessa fall någon 
skälighetsbedömning. 

När det gäller beräkning av skadeståndet framgår det av 5 kap. 7 § 
skadeståndslagen att ersättning för sakskada skall omfatta ersättning för sakens 
värde eller reparationskostnad och värdeminskning. Ersättning för värdet för det 
skadade föremålet blir aktuellt vid totalskada och kan lämpligen beräknas utifrån 
återanskaffningskostnaden med avdrag för ”ålder och bruk”. Ersättning för 
reparationskostnad och värdeminskning aktualiseras vid partiell skada.  

Den skadeståndsrättsliga bedömningen görs lämpligen av en jurist. Samråd bör 
ske med en tekniker som bl.a. kan avgöra om skadan är hänförlig till normal 
förslitning. För att bedöma om skadan är hänförlig till personens 
funktionsnedsättning bör samråd också ske med hjälpmedelskonsulent eller 
förskrivare.   

Försäkring 

Hjälpmedel kan omfattas av kommunens eller landstingets egendomsförsäkring. 
Då självrisken för denna typ av försäkringar oftast är hög torde försäkringen dock 
endast i undantagsfall kunna tas i anspråk. Det skall emellertid noteras att 
villkoren kan variera mellan olika försäkringsbolag.  

Om brukaren eller någon annan bedöms vara ersättningsskyldig för skada eller 
förlust av ett hjälpmedel bör kontrolleras om denne har någon försäkring som kan 
tas i anspråk. Även om skadan förorsakats av en olyckshändelse och brukaren 
således inte är ersättningsskyldig bör brukarens eventuella försäkring tas i 
anspråk. Kommunen respektive landstinget har därvid att betala självrisken.   

I samband med att ett hjälpmedel lämnas ut kan det vara lämpligt att uppmana 
brukaren att se över sitt försäkringsskydd. En brukare kan dock inte nekas ett 
hjälpmedel på grund av att denne saknar försäkring som täcker skada eller förlust 
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av det ifrågavarande hjälpmedlet. Det är inte heller möjligt att avtalsvägen 
uppställa krav på att brukaren har en försäkring.    

Om brukaren befinns vara ersättningsskyldig för ett skadat eller försvunnet 
hjälpmedel kan kommunen eller landstinget inte neka brukaren ett nytt hjälpmedel 
under åberopande av att denne inte har fullgjort sin betalningsskyldighet avseende  
tidigare skada. Kommunens eller landstingets fordran på brukaren får hanteras 
enligt sedvanliga rutiner.  

 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Avdelningen för juridik 
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