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Apuväline on laina 

LD Hjälpmedel omistaa lainattavan apuvälineen. Apuväline on tilattu sinulle 
henkilökohtaiseen käyttöön. Siksi et saa lainata sitä toiselle, myydä tai muulla 
tavoin hävittää apuvälinettä. 
 

Käytä apuvälinettä neuvotulla tavalla 
Useimmille apuvälineille on käyttöohje. Lue käyttöohje ja noudata sitä. 

  
Et saa muuttaa kiinteitä asetuksia tai korjata apuvälinettä. 
Jos käytät apuvälinettä toisin kuin sinua on neuvottu, niin silloin sinä tai 
huoltajasi on vastuussa, jos tapahtuu onnettomuus. 
 
Tilaajalla on oikeus uuden arvion tekemiseen sinun apuvälinetarpeestasi 
esimerkiksi, jos toimintakykysi tai asumisolosi ovat muuttuneet  
tai jos et käytä apuvälinettä tarkoitetulla tavalla. 
Uusi arviointi voi johtaa siihen, että tilaaja vaihtaa apuvälineen tai ottaa sen 
takaisin. 
 

Huolehdi apuvälineestä niin, ettei se kulu normaalia enemmän 
Jotta apuväline toimisi kunnolla, se täytyy puhdistaa ja tarkistaa säännöllisesti. 
On tärkeää, että säilytät apuvälinettä oikealla tavalla.  
 
Saat itse maksaa käyttötavarat, joita vaaditaan apuvälineen käyttöön, 
esimerkiksi patterit sekä pyörätuolin renkaat ja sisärenkaat. Työkuluja saattaa 
tulla. 

 
Huolehdi apuvälineestä siten, että se ei häviä! 

Kun apuväline häviää, varastetaan tai katoaa varomattomuuden vuoksi, sinä 
voit joutua korvausvelvolliseksi. Apuväline on vakuutuksen kannalta 
yksityiseen käyttöön tarkoitettua irtaimistoa. Siksi on suositeltavaa, että käyt 
läpi oman vakuutussuojasi. 
 
Kuinka paljon sinun tulee maksaa riippuu siitä, mistä apuvälineestä on kyse. 
Lasku lähetetään aina sinulle ja saat itse ottaa yhteyttä vakuutusyhtiöösi tai 
kuljetusliikkeeseen. Lainasopimus kirjoitetaan aina sinun (lainaajan) ja 
määkäräjien tai kunnan terveyden- ja sairaanhoidon kanssa. Siksi vain sinä 
voit saada laskun. 
 
Erilaisia tapoja tehdä ilmoitus 

 Jos apuväline on poissa, varastettu tai hävinnyt jotenkin muutoin, sinun 
tulee ilmoittaa se heti vakuutusyhtiöllesi.  

 Jos apuväline on vaurioitunut kuljetuksessa, niin tee ilmoitus siihen 
yhtiöön, joka on vastannut kuljetuksesta.  

 Jos apuväline on vauriotunut lentomatkan yhteydessä, niin tee ilmoitus 
heti paikan päällä sille lentoyhtiölle, jonka lennolla matkustit.  

 Jos apuväline on varastettu, tee poliisi-ilmoitus sekä ilmoitus 
vakuutusyhtiöllesi.  
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 Ota yhteyttä siihen maakäräjien tai kunnan terveyden- ja sairaanhoidon 
yksikköön, jonka kanssa olet yleensä ollut yhteydessä apuvälineistä. Kerro 
mitä on tapahtunut!  

 
Jos apuväline ei toimi 

Kun lainaat apuvälineen, niin saat tietää minne kääntyä, jos apuväline ei toimi. 
Ennen kuin jätät apuvälineen korjattavaksi, puhdista se. Jos apuväline ei ole 
puhdas, saat maksaa puhdistuksesta.  
 
Jos oleskelet Taalainmaan ulkopuolella Ruotsissa tai ulkomailla ja apuväline 
täytyy korjata, niin LD Hjälpmedelin täytyy hyväksyä korjaus. Soita LD 
Hjälpmedel puh. +46 243–49 78 50 tai lähetä sähköpostia 
ldhjalpmedel@ltdalarna.se 
 
Jos korjaus tehdään ulkomailla, saat itse maksaa korjauskulut. Jos lähetät 
apuvälineen Ruotsiin korjattavaksi, saat maksaa kuljetuskulut.  
 

Jos muutat 
Sinun tulee hyvissä ajoin ennen muuttoa tai oleskelupaikan vaihtoa ottaa 
yhteys siihen yksikköön, jonka kanssa yleensä olet ollut yhteydessä 
apuvälineistä. Silloin saat tietää, jos saat ottaa mukaasi apuvälineesi tai et. 
 
Useimpia apuvälineitä ei voi ottaa mukaansa muuttaessaan Taalainmaalta, 
koska ne omistaa joko Taalainmaan maakäräjät tai joku Taalainmaan kunta.  

 
Apuvälineen palauttaminen 

Sinä itse tai joku toinen voi palauttaa apuvälineen siihen yksikköön, josta sinä 
ja lainanantaja olette sopineet. 

 laina-ajan loputtua 

 kun et enää tarvitse apuvälinettä 

 jos yksikkö pyytää sinua palauttamaan apuvälineen 
 
Apuvälineen tulee olla puhdas palautettaessa. 

 
LD Hjälpmedel noutaa kulutta tilaavievät apuvälineet, esimerkiksi sängyt, 
henkilönostimet ja sähköpyörätuolit.  

 
Muut apuvälineet voit palauttaa itse. Jos tarvitset apua apuvälineen 
kuljettamiseen, voit ottaa yhteyttä LD Hjälpmedeliin. Siinä tapauksessa saat 
itse maksaa kulut. Puhelinnumero on 0243 – 49 78 70.  

 
Voit joutua korvausvelvolliseksi jos 

 apuvälinettä ei ole puhdistettu käyttöohjeen tai neuvojen mukaisesti  

 apuväline on vaurioitunut muutoin kuin normaalissa käytössä  

 olet menettänyt apuvälineen varomattomuudesta  

 apuvälinettä ei ole palautettu tilaajan kehoituksesta huolimatta  
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