
Hjälpmedelsservice 
Varbergs kommun     
För en fungerande vardag



Välkomna till hjälpmedelsservice

Vårt uppdrag är att tillhandahålla tekniska hjälpmedel till dig 
som är kommuninvånare och som får kommunal hälso- och 
sjukvård.  Vi har kompetens och samlad kunskap om vanliga 
hjälpmedel inom detta område. Vårt mål är att du ska få en 
ökad självständighet i vardagen och kunna ta tillvara dina 
egna resurser. Vi vänder oss också till dig som är vårdper-
sonal i kommunal eller privat verksamhet. Det handlar om 
utbildning, information och användningsmöjligheter av 
hjälpmedel och teknik. Målet är att våra kunder ska få ut det 
mesta möjliga av sina hjälpmedel.
 
Hjälpmedelsteknikerna ansvarar för underhåll, service, 
inköp, lagerhållning och vissa transporter. En stor del av 
återlämnade hjälpmedel rekonditioneras (görs iordning) för 
att kunna återanvändas. För detta ändamål har vi lokaler där 
man snabbt kan få hjälpmedel åtgärdade. Teknikerna åker 
också ofta ut för att reparera eller utföra underhåll direkt i 
ditt hem.



Arbetsterapeuterna, sjukgymnasterna och sjuksköterskorna
provar ut och föreslår rätt typ av hjälpmedel och utför indi-
viduell anpassning. Allt för att det ska fungera bra för olika 
behov.

Grundutrustning finns inom särskilt boende och betyder helt 
enkelt att vissa hjälpmedel ska finnas på plats för att verk-
samheten ska fungera bra. Vi lagerhåller och tillhandahåller 
dessa produkter som kan beställas av hjälpmedelsansvariga 
på boendeenheterna eller provas ut av arbetsterapeut/sjuk-
gymnast eller sjuksköterska. 

Vårt sortiment

• Motoriserade sängar inklusive madrass
• Hygienstolar på hjul
• Duschvagnar
• Transportrullstol
• Hjälpmotor till rullstol
• Enkla överflyttningshjälpmedel
• Personlyftar
• Uppresningshjälpmedel
• Hjälpmedel för att äta
• Matningsstol, arbetstekniskt hjälpmedel
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Kontakt 

Det är främst arbetsterapeuter och sjukgymnaster som provar ut hjälpmedel.

Du kommer enklast i kontakt med arbetsterapeut, sjukgymnast via telefon:
Tfn: 0340- 88 000, Varbergs kommuns växel.

Hjälpmedelsservice kan du nå via
Tfn: 0340- 88 917 eller E-post: hjservice@varberg.se

Sjuksköterska kan du nå via telefon:
Tfn: 0340- 69 76 06

Här finns vi
Hjälpmedelsservice
Kardanvägen 15
432 32 Varberg


