
 
 

 
 

Medelpunktens prismodell 2021 
Bakgrund 

Som kommunalförbund har Medelpunkten uppdraget från de elva förbundsmedlemmarna att 
tillhandahålla hanteringen av hjälpmedel på ett kostnadseffektivare sätt än om varje kommun skulle 
ha utfört detta själva. Verksamheten bekostas genom att Medelpunkten fakturerar sina kunder för 
sålda varor, uthyrda varor samt de tjänster som utförs. Medelpunktens prissättning av varor och 
tjänster ska ske enligt självkostnadsprincipen men också följa principen om likabehandling. De ska 
alltså vara satta så att varje kommun behandlas rättvist oavsett geografisk placering i relation till 
Medelpunkten. Modellen ska även vara lättbegriplig. 

För produkter personliga hjälpmedel, oavsett uthyrda eller försålda, tar mode llen sin utgångspunkt i 
Medelpunktens inköpspris för produkten. Till detta läggs de aktiviteter/tjänster/övriga kostnader 
som är förknippade med produkten/produktgruppen. Detta resulterar i ett utpris som uttrycks som 
funktionshyra eller försäljningspris. 

För tjänster tar modellen sin utgångspunkt i tjänstens timkostnad. Till detta läggs de 
aktiviteter/tjänster/övriga kostnader som är förknippade med tjänsten. Detta resulterar i ett utpris  
som uttrycks som timpeng. 

De fasta kostnader som inte är direkt relaterade till specifika hjälpmedel betalas genom en fast årlig 
avgift. Denna beräknas utifrån kommunens förbrukning under föregående år.  
 

Policy för Medelpunktens prissättning 

Effektiv 

Medelpunktens prissättning av varor och tjänster ska bidra till en god ekonomisk hushållning för hela 
verksamheten. För Medelpunkten innebär detta att verksamheten bedrivs kostnadseffektivt och att 
den genererar ett beslutat överskott eller åtminstone inget underskott. Det innebär också att gynna 
användningen av hjälpmedel som ingår i standardsortimentet och öka återanvändningen av 
hjälpmedel. 

Likvärdig 

Vid prissättning ska samtliga medlemskommuner behandlas likvärdigt. Det innebär att avståndet från 
Medelpunkten till respektive kommuns adresser inte ska påverka kostnaden för transporter eller 
utfört arbete.  

 

 

 



 
 

 

 

De olika verksamhetsområdena ska prissättas så att de var för sig ger en rättvisande bild av 
Medelpunktens kostnadsläge. Det innebär att varje verksamhetsområde (exempelvis försäljning, 
uthyrning och tjänster) ska prissättas så att intäkterna från varje område i möjligaste mån täcker alla 
direkta kostnader. Prissättningen bör också ske så att utrymmet för missförstånd blir så litet som 
möjligt.  

Prispolicyn anger på ett övergripande plan hur Medelpunkten ska prissätta varor och tjänster så att 
den slutliga prislistan blir rimlig och begriplig. Prissättningen är en del av det årliga budgetarbetet och 
prislistan en del i budgeten som fastställs i god tid innan priserna börjar gälla. Detta ger i sin tur varje 
medlemskommun möjlighet att redan i förväg beräkna vilka kostnader den egna 
hjälpmedelsverksamheten kan komma att innebära för kommande budgetår.  

Fast årlig avgift 

I den fasta årliga avgiften ingår de kostnader som inte är direkt kopplade till specifika hjälpmedel. 
Denna avgift fördelas utifrån kommunens förbrukning under föregående år.  

I den fasta avgiften ingår:  

• Lokalhyra och lokalkostnader 

• Administration och ledning 

• Försäkringar 

• Upphandlingsarbete 

• Konsultation och rådgivning  

• Utprovningar 

• Utbildningar och produktvisningar 

• Medlemsavgiften till Kommunförbundet Skåne 

• Support och utbildning Websesam 

• Licenser i Websesam (undantaget sjuksköterskeinloggning som debiteras vid behov)  

Prissättning vid uthyrning 

Medelpunktens huvudsakliga verksamhet är att hyra ut hjälpmedel. Vid uthyrning kan dessa förses  
med ett eller flera tillbehör. Så länge hjälpmedlets grundfunktion är densamma ska också hyrespriset 
vara detsamma. Undantag kan göras då det finns särskilt kostsamma tillbehör som debiteras särskilt.  

I funktionshyra ingår kostnader för 

✓ funktionsduglig produkt 

✓ montering/installation (undantag finns för tillbehör som kräver särskild omfattande 

montering där en särskild monteringskostnad utgår)  

✓ ankomst/leveranskontroll 

✓ förebyggande och avhjälpande underhåll 

✓ tvätt och rekonditionering 

✓ återtag och utrangering  

✓ biträde vid utredning av medicinteknisk avvikelse 



 
 

 

 

Kommunen ersätter Medelpunkten med funktionshyra per levererat hjälpmedel. Medelpunkten 
fakturerar kommunen från den dag förskrivet hjälpmedel levererats till brukare eller förskrivande 
enhet. Funktionshyran upphör tre dagar efter att hjälpmedlet levererats in i godkänd retur. 
Produkter med funktionshyra debiteras per påbörjad månad. 

Prissättningen utgår från att hjälpmedlen är indelade i ersättningsgrupper. Som grundregel utgörs en 
ersättningsgrupp av hjälpmedel med likartade funktioner och inköpspriser. Artiklarna inom 
respektive ersättningsgrupp får samma hyrespris baserat på snittet av ersättningsgruppens alla 
kostnader.  

Prissättning vid försäljning 

Kommunen ersätter Medelpunkten vid fullgjord leverans. Köpprodukter (huvudhjälpmedel, tillbehör 
och reservdelar) debiteras med påslag på 15 % på gällande inköpspris. Detta påslag täcker: 

• Administration kring beställning samt upprättande av individnummer i Sesam 

• Leverans 

• Serviceåtagande från Medelpunkten under hjälpmedlets tekniska livslängd enligt 

leverantörens direktiv. Timpeng debiteras för arbetet. 

Tjänster 

Tjänster som inte ingår i funktionshyra eller som görs på sålda hjälpmedel debiteras per timme 
alternativt enligt offert. Enbart aktiv tid debiteras, d.v.s. inte restid eller dylikt. Debitering sker utifrån 
registrerade påbörjade 30 min-intervaller, d.v.s. 0,5 timpeng. Minsta tid att debitera är en 
halvtimme. 

Förebyggande underhåll  

Förebyggande underhåll är åtgärder för att förebygga uppkomst av fel och för att säkerställa 
patientsäkerheten och som kräver fackmannakompetens. 

Förebyggande underhåll/besiktning ska utföras på hjälpmedel med den periodicitet och efter de 
kontrollscheman/motsvarande som anges i tillverkarens anvisning eller enligt gällande krav från 
myndigheter och vid varje tidpunkt aktuella standarder. Förebyggande underhåll som förskrivande 
verksamheter själva beslutar om (utan att tillverkaren har angivit att det ska ske eller som inte kräver 
fackmannakompetens) ingår inte i detta begrepp. 
 
Kostnader för förebyggande underhåll för de produkter där tillverkaren kräver det ingår i 
funktionshyran medan förebyggande underhåll på de hjälpmedel som kommunen äger debiteras 
löpande timdebitering i 30 min-intervaller. 
 



 
 

 

 

Tvätt av kommunägda hjälpmedel 

I de fall som Medelpunkten bistår med tvätt av sålda hjälpmedel debiteras detta enligt separat 
prislista. Prislistan bygger på tidsåtgång och hjälpmedlen är indelade i prisgrupper. Endast hjälpmedel 
upptagna i prislistan hanteras. Hjälpmedel som ska tvättas skickas in till Medelpunkten i här för 
avsedda rullcontainers. Dessa tillhandahålls hyresfritt under de första 14 dagarna, därefter debiteras 
en hyra om 500:- per månad. 

Medelpunkten förbehåller sig rätten att kassera hjälpmedel som är i dåligt, osäkert eller allmänt 
uttjänt skick. Hanteringskostnad debiteras med 0,1 timpeng. 

Akut avhjälpande underhåll under normal arbetstid 

Akuta arbeten, påbörjas samma dag om det läggs innan klockan 10:00, annars dagen efter. Debiteras 
med en engångsavgift motsvarande aktuell timpeng *2. Detta gäller även sängar.  

Konsultation 

Konsulenter och tekniker bistår förskrivaren med råd och förslag vid utprovningar. De har också 
möjlighet att låna hem hjälpmedel från tillverkarna inför en utprovning. Konsultation ingår i den fasta 
årsavgiften. 

Specialanpassning 

I de fall en konsultation utmynnar i att specialanpassning av hjälpmedel krävs debiterar 
Medelpunkten kommunen för materialkostnad samt arbetskostnad per timma. 

Utbildning 

Annonserade utbildningar avseende basutbud finansieras via den fasta årsavgiften. Kommunen 
debiteras en avgift om anmälda deltagare uteblir eller vid sent återbud.  

Uppdragsutbildning som initieras från medlemskommun debiteras per timme för medverkande 
personal från Medelpunkten, samt eventuella kostnader för extern lokal, förtäring och material.  

WebSesam 

Löpande licenskostnad ingår i den fasta årsavgiften och antal licenser följs upp kontinuerligt. 
Sjuksköterskelicenser ingår dock inte utan debiteras årsvis de kommuner som önskar dessa 
inloggningar. 

  



 
 

 

 

Transporter 

Transport till och från förutbestämda adresser görs enligt speciellt schema och faktureras med en 
fast avgift per stopp.  

Utöver de fasta leveranserna kan tilläggstransporter väljas. Se separat prislista.  

För transporter utanför området tillkommer extra kilometerkostnad. Se separat prislista. 
 

Akut utlämning och leverans  

Vid akut behov av hjälpmedel finns möjlighet att hämta på Medelpunkten, detta debiteras 
motsvarande 0,5 timpeng.  

Extra bärhjälp 

Kan beställas och faktureras med en fast avgift. Se separat prislista. 

Sängtransporter 

Transport av säng debiteras med en fast avgift per leverans. I denna avgift ingår både lämning och 
hämtning av sängen. Se separat prislista. 

Bomkörning 

Vid bomkörning, då den beställda tjänsten eller leveransen inte kan utföras på grund av att det inte 
är förberett eller andra omständigheter, debiteras den beställande enheten 1,0 timpeng.  

Restvärde 

Ett individmärkt hyreshjälpmedels restvärde är Medelpunktens anskaffningspris (inköpspris) 
exklusive moms, minus avskrivning utifrån hjälpmedlets beräknade livslängd. Ej individmärkt 
hyreshjälpmedels restvärde är 50 % av anskaffningspriset. 

Vi debiterar försvunna, förstörda eller onormalt förslitna hjälpmedel det högsta värdet av: 

- Bokfört restvärde  

- 20% av anskaffningsvärdet på aktuellt hjälpmedel 

- Administrativ avgift 500 kr.  

Undantaget är de hyreshjälpmedel som omfattas av våra skrotningsregler. De skrotas efter två 
månader utan kostnad. Eventuella tillbehör debiteras utöver. 

Hjälpmedel som inte returneras i komplett skick debiteras kostnad för komplettering. 
  



 
 

 

 

Medelpunktens avskrivningstider varierar beroende på förväntad teknisk livslängd och tillämpas 
enligt nedanstående 

 

• Rollatorer samt madrasser och sittdynor 4 år 

• Hygienhjälpmedel och övriga hjälpmedel 5 år 

• Manuella rullstolar 7 år 

• Arbetsstolar och lyftar 8 år 

• Sängar och sänglyftar 9 år 

 

Fakturering  

Fakturering omfattar de tjänster som beskrivs detta dokument.  Fakturering sker månadsvis med 30 
dagars betalningstid, om inte annat bestäms. Fakturaunderlag per kalendermånad ska finnas 
tillgängligt i Sesam. Underlaget ska innehålla de uppgifter som behövs för kontroll och för attest.  
Fakturering görs till kommunerna oavsett verksamhetens driftsform.  
 

Moms 

Moms debiteras för alla Medelpunktens varor och tjänster.  

 

Timpeng 

Timpengen justeras årligen utifrån löneutveckling, inflation, index samt andra eventuella påverkande 
faktorer. Se prislista för aktuell timpeng. 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Prissä ttningspolicy 
 

Fast årlig avgift fördelas kommunvis efter föregående årsförbrukning 

Uthyrning 
hyran sätts utifrån funktionsbegreppet, med ett eller flera 
tillbehör 

Försäljning  debiteras med påslag om 15% på gällande inköpspris 

Konsultation och utprovningar ingår i fast årsavgift 

Utbildning avseende basutbud ingår i fast årsavgift 

Uppdragsutbildningar debiteras per timme samt kringkostnader 

Uteblivande eller sent återbud 
till utbildning 

200 kr/ deltagare 

Licenser och utbildning i 
websesam 

ingår i fast årsavgift, dock ej sjuksköterskeinloggning 

Licenser i websesam – 
sjuksköterskeinloggning 

150 kr/månad och licens, debiteras per kalenderår 

Förebyggande underhåll på 
uthyrda hjälpmedel 

ingår i hyran 

Förebyggande underhåll på 
kommunägda hjälpmedel 

debiteras nedlagd tid i halvtimmesintervaller 

Tvätt av kommunägda 
hjälpmedel 

se separat prislista, ”Tvätt”, på vår hemsida 

Akut avhjälpande underhåll 
under normal arbetstid 

2,0 timpeng 

Specialanpassning debiteras materialkostnad samt arbetskostnad per timme 

Akut utlämning av hjälpmedel på 
Medelpunkten 

0,5 timpeng 

Transporter – turbil, 
direktleveranser, akuta 
leveranser etc  

se separat prislista, ”Transporter”, på vår hemsida 

Transport av säng (lämning och 
hämtning) 

se separat prislista, ”Transporter”, på vår hemsida 

Bärhjälp se separat prislista, ”Transporter”, på vår hemsida 

Bomkörning 1,0 timpeng 

 
  

  



 
 

 
Tvä tt 2021 
 

Prisgrupp 1 0,3 timpeng 

Prisgrupp 2 0,15 timpeng 

Prisgrupp 3 0,1 timpeng 

Prisgrupp 4 0,05 timpeng 

Hyra av tvättvagn < 14 dagar hyresfritt 

Hyra av tvättvagn > 14 dagar 500 kr per månad 

Textila hjälpmedel *  

- Kuddar 
- Selar 
- Tyngdtäcken 
- Tyngdvästar 
- Madrass (area zone samt 

madrass med motor) 
 

175 kr/styck 
285 kr/styck 
500 kr/styck 
500 kr/styck 
795 kr/styck 
 
  

* Tjänsten tillhandahålls av underentreprenör och priserna kan komma att justeras under året  

  



 
 

 

 

Specifikätion tvä tt äv kommunä gdä 
hjä lpmedel 
 

Hjälpmedel PG ej demonterad PG demonterad 

Stapla lätt PG1 PG2 

Swift med/utan armstöd/rygg PG1 PG2 

Hi-Loo med/utan armstöd PG1 PG2 

Nielsen line duschstol PG1 PG2 

Hi-loo supporter med/utan armstöd PG1 PG2 

Hink PG4 - 

Stänkskydd PG4 - 

Eva/pernell stöd PG2 - 

Tröskelramper PG4 - 

Betastöd PG1 PG2 

Duschbräda PG2 - 

Dävert fristående PG1 PG2 

Förhöjningskloss/sats (endast plast) PG3 - 

Kvadrant PG3 PG4 

Kryckkäppar PG3 PG4 

 

 
  



 
 

 
Tränsporter 2021 
 
 

Turbil - Transporter till och från 
fasta stopp 

470 kr 

Direktleverans - Tilläggstransport 
på ordinarie leveransdag 

325 kr 

Akut direktleverans - Transport 
på icke-ordinarie leveransdag 

1100 kr 

Tillägg för extra km utanför 
området 

4,50 kr/km 

Bärhjälp 300 kr 

Transport av säng (lämning och 
hämtning) 

1875 kr 

 
 

 

Ö vrigt 2021 
  

Timpeng 560 kr 

  

  


