
  
 

 
Adress Telefon               E-post                           
          
Kurirgatan 1 042-21 02 61  kansli@fubhbg.se        
254 53 Helsingborg               Hemsida Organisationsnummer 
 www.fub-skane.org 843003-1818 
 
 

    Helsingborg 22-04-25 
 
 
Till 
Inflytanderådet 
 
 
 
 

Jour för hjälpmedel 
 
Våra hjälpmedel är en förutsättning för att livet skall fungera för oss med 
permanenta funktionsnedsättningar. 
När våra elrullstolar etc lägger av en fredag kväll finns ingen hjälp att uppbringa 
förrän måndag morgon. Samma sak för övriga röda dagar. Det kan innebära att 
den enskilde får ligga i sängen fram tills det blir vanlig dag igen. 
Liknande problem finns på kommunen som är ansvarig för sängar. Det kan 
betyda att den enskilde inte kommer upp eller i sängen på flera dygn. 
I anledning av detta yrkar vi på att region Skåne och Skånes kommuner hittar 
en gemensam lösning med akut jour för reparation av hjälpmedel som inte kan 
vänta till ordinarie arbetstid. 
 
Med vänlig hälsning 
För FUB Skåne 
 
 
Anki Celander  
 
 
Lena Landin 
 
Svar: Jourverksamhet eller beredskap för vissa hjälpmedel har varit uppe för diskussion i den tidigare 
förvaltningen och då även nämnden, senast under 2017 då en motion lämnades in om just detta. Jag 
bifogar nämndens beslut/svar på motionen vid den tiden. 
 
Inom Region Skåne har frågan om att tillhandahålla beredskap/jour specifikt för elrullstolar varit aktuell 
med vissa mellanrum. Under 2002 prövades en jourverksamhet under ett år och därefter gjordes en 



utvärdering av försöket. Utvärderingen visade dock på att behovet av hjälp under jourtid 
(helger/kvällar) var förhållandevis litet ställt mot den kostnad det innebar att ha personal i beredskap. 
 
En förklaring kan vara att patienter med elrullstol oftast har tillgång till en manuell rullstol som är 
förskriven via hemkommunen och därför inte har samma akuta beroende att få service under 
helgerna. Även för de patienter som har förskrivits en elrullstol av scootermodell är detta inte ett starkt 
behov då patienterna ofta kan förflytta sig kortare sträckor utan rullstol. Dessutom finns idag 
Mobilitetslagen som innebär att kommunerna ger möjligheter till färdtjänst eller annat likvärdigt stöd. 
 
Har ni fler funderingar får ni återkomma. 
 
/Mikael 
 
Mikael Reingsdahl 
Verksamhetschef 
 
Verksamhetsområde Hjälpmedel 

 
 
 
  
  


