
                                                               

Nyhetsbrev Hjälpmedel Dalarna 
 

 

För att underlätta för förskrivare har vi beslutat att samtliga sortimentsöversikter ska finnas 

tillgängliga via DHCs hemsida. Vi arbetar aktivt med att lägga upp nya och uppdatera 

sortimentsöversikterna. Vi uppmanar er därför att inte skriva ut dessa, utan gå in på hemsidan för att 

titta och läsa. Om du inte hittar informationen du söker, kontakta oss så hjälper vi dig! 

https://www.regiondalarna.se/plus/hjalpmedel/forskrivningsprocessen/forteckning-och-riktlinjer/  

Målgruppen för sortimentsöversikterna är förskrivare i första hand, men även allmänheten. 

 

Vi har valt att släcka alla elrullstolar i webSesam som förskrivare ej kan beställa själv. Endast 3-hjuliga 

elrullstolar som kan beställas av förskrivare visas. Övriga elrullstolar hänvisas till 

sortimentsöversikten. För beställning av dessa kontakta hjälpmedelskonsulent. 

__________________________________________________________________________________ 

Kom ihåg att vid beställning av rullstol i webSesam kan du inte lägga till önskemål om tillbehör i 

kommentaren. Det är bara rullstolens inställningar som ska anges där. Är det något tillbehör som ej 

är beställningsbart i webSesam måste du ta kontakt med kundservice eller konsulent i Team Sitta Stå 

Träna för att lägga till den på en order. 

 

 

DHC övertar lagerhållning av TENS 
Från och med 2022-01-01 kommer Dalarnas Hjälpmedelscenter att hantera inköp och distribution av 

TENS-apparater och tillbehör. 

Sedan tidigare har MiT hanterat beställning, lagerhållning och 

distribution av det fysiska hjälpmedlet och Dalarnas Hjälpmedelscenter 

har ansvarat för riktlinjer och upphandling. För att få en samlad 

hantering övergår nu det totala ansvaret till Dalarnas 

Hjälpmedelscenter. 

Den stora skillnaden för förskrivaren blir att TENS och dess tillbehör från 

och med årsskiftet beställs och förskrivs i webSesam. Mer info finns på 

hemsidan: 

https://www.regiondalarna.se/plus/hjalpmedel/forskrivningsprocessen/forteckning-och-riktlinjer/ 

under ”Medicinska behandlingshjälpmedel” => ”Informations TENS-övertagande” där även ett 

uppdaterat ”Faktureringsunderlag TENS” finns. 

https://www.regiondalarna.se/plus/hjalpmedel/forskrivningsprocessen/forteckning-och-riktlinjer/
https://www.regiondalarna.se/plus/hjalpmedel/forskrivningsprocessen/forteckning-och-riktlinjer/
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Beställning sänglyft till privatsäng 
Beställningsguiden till sänglyft privat säng är uppdaterad för att uppmärksamma att 

uppresningsstöd/stödhandtag Eva och Parnell inte går att använda i kombination med sänglyft. Är 

behovet av uppresningsstöd/stödhandtag aktuellt får du antingen beställa en hemsjukvårdssäng med 

stödhandtag eller sänglyft med balk och stödhandtag. 

 

 

Ny person-/hjullyft från Guldmann 
Från och med 2021-11-22 levererar Guldmann en ny person-/hjullyft vid nyinköp. Den är godkänd i 

upphandlingsgruppen 2021-11-19. Person-/hjullyften ser ut som GL5.1, men 

har ny elektronik. Den har fått ett nytt artikelnummer så att vi kan skilja på de 

olika modellerna som finns.  

LDHnr 58962 Hjullyft el GL5.2 205kg med nödsänkning exkl bygel (inkl 

nätkabel 558363) ligger i ersättningsgrupp med tidigare hjullyftar. 

 

 

Uppmärksamhet på ställbar mjuksits (LDH 46704) till Ocean-serien 
På förekommen anledning vill vi att ni är extra uppmärksamma på de 

ställbara mjuksitsar som kan monteras på hygienstolarna Ocean, Ocean 

2 och Ocean vip. Vi vill att ni särskilt tittar efter slitningar och 

sprickbildning i sitsens ytskikt samt om sitsen ser bucklig ut. 

Om ytskiktet är uppslitet eller har spruckit, finns det indikationer på att 

fukt kan tränga in i sitsen och försvaga konstruktionen. Kontakta konsulent om ni hittar denna typ av 

förslitning: adl.hjalpmedelscenter@regiondalarna.se  

OBS! Detta gäller enbart de ställbara 

mjuksitsarna där plastsitsen tas bort och ersätts 

med denna sits; det gäller inga andra mjuksitsar 

till Ocean eller sitsar till andra hygienstolar. Vi 

har tyvärr ingen möjlighet att ta fram listor på 

var ställbara mjuksitsar finns, eftersom de inte är 

individmärkta eller kopplade som komponenter 

på individartiklar. 

 

Exempelbild på slitning 

 

mailto:adl.hjalpmedelscenter@regiondalarna.se
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Utgående produkter/hjälpmedel på grund av MDR, medicinteknisk klassning 
Vissa hjälpmedel kommer utgå från leverantörer på grund av att dessa inte når upp till den nya 

medicintekniska klassningen. Detta gäller exempelvis Kvartur och IR-sändare control 10.  

Om ni hittar hjälpmedel vid era uppföljningar som inte används är det viktigt att de returneras till 

DHC för att komma andra till del. 

 

Skyddsskal till MEMO Planner Medium 3b 
Nu finns ett skyddsskal även till MEMO Planner 

Medium 3b; DHC nr 58994. 

Alla knappar och portar är åtkomliga så att enheten 

kan användas utan några begränsningar. Skyddsskalet 

kan användas tillsammans med bordsstativet. För att 

kunna placera enheten i väggfästet måste dock 

skyddsskalet först tas av. 

 

 

 

 

 

Appoteket - en ny digital tjänst  
Tjänsten Appoteket samlar appar och digitala stöd och vänder sig i första hand till medarbetare som 

jobbar nära personer med utökat behov av stöd i sin vardag, men tjänsten är fri att användas av alla. 

För att göra det enkelt att hitta har apparna sorterats i olika kategorier som minne och 
tidsuppfattning, samt målgrupper som autism, funktionsnedsättning eller psykisk hälsa. Utbudet kan 
också filtreras utifrån vilka förutsättningar användaren har, exempelvis operativsystem, språk och 
pris. www.appoteket.nu  
 

  

http://www.appoteket.nu/
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Ändring rullstol HD Balance 
Fotplattorna till rullstol HD Balance har slagits samman till färre artikelnummer. 

Storleksmöjligheterna finns fortfarande kvar, men du får själv lossa på två skruvar på fotplattan för 

att skjuta fotplattan inåt/utåt för att uppnå önskad storlek. 

Se gärna uppdaterad guide på webSesam eller PLUS-sidan: 

https://www.regiondalarna.se/contentassets/758899b7f75a498b880a75faca075643/hd-balance-24-
ver-8-2021-11-22.pdf  

 

 

Ändring rullstol Cross  
Rullstol Cross har förändrat sin ryggprofil. Den höga ryggprofilen består 

nu av standard ryggprofil och ryggförlängare (se bilder) samt 

ryggöverdrag vilket gör det enkelt att ändra från låg till hög rygghöjd 

och tvärtom. Alla tillbehör passar som tidigare. Denna ryggprofil 

kommer finnas på rullstolar som köpts in efter v.44 i år.  

Ryggförlängaren: 

 

 

Sortimentsgrupper  
Sortimentsgrupp Larm har påbörjat arbetet med nya riktlinjer och rutiner för förskrivning av 

epilepsilarm. En arbetsgrupp bestående av specialister inom området har sammankallats och 

förhoppningsvis kommer ett förslag att presenteras för medlemsrådet under första halvan av 2022. 

  

https://www.regiondalarna.se/contentassets/758899b7f75a498b880a75faca075643/hd-balance-24-ver-8-2021-11-22.pdf
https://www.regiondalarna.se/contentassets/758899b7f75a498b880a75faca075643/hd-balance-24-ver-8-2021-11-22.pdf
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Leveranser 
Många leverantörer har signalerat leveransstörningar på sina produkter kopplat till pandemin. Vi gör 

vårt yttersta för att hålla de överenskomna leveranstiderna till er kunder. Det leveransdatum ni 

förskrivare får i Websesam stämmer inte alltid och signalerar inte heller om produkten är försenad. 

Kolla era beställningar och hör av er till oss konsulenter om ni upptäcker leveransförsening! 

HumanCare har aviserat leveransförseningar till första halvan av december på rollator Rebel 57. Vi 

ser även att det finns förseningar på Rebel 62. För att stötta upp med rollatorer har vi gjort 

återkommande extrainköp på Gemino 20. Leveransförseningarna beror enligt HumanCare på 

störningar i sjötransporten från Asien. 

HumanCare har även aviserat leveransförseningar på Gåbord Staffan låg till mars 2022. Vi har 

dessvärre inget annat liknande gåbord som vi kan köpa in i stället. Den åtgärd vi i detta läge kan 

vidta, är att vara mer generösa i bedömningen av vilka individer vi rekonditionerar, vilket vi också nu 

har börjat med. Vi har inte fått någon förklaring från leverantören till denna kraftiga försening. 

Invacare har som flera leverantörer problem att leverera, det är elektroniken som ställer till det på 

sängsidan. Vi har fått sängar med annan manöverdosa ett tag men nu ser leverantören problem med 

sänglyftens elektronik. DHC har meddelat på medlemsrådet att om enheter/avd avser att köpa in 

sängar att i första hand försöka skjuta på inköpet tills vi ser en lösning, i andra hand kan DHC försöka 

omdirigera ordrar till sängar med annan elektronik. DHC avser att de som är i behov av 

hemsjukvårdssäng ska få en även under denna tid.  

I dagsläget är det ungefär 2000 hjälpmedel som är drabbade av leveransstörningar och störningarna 

har drabbat samtliga hjälpmedelsområden. Vi gör vårt yttersta för att hitta alternativa lösningar och 

hoppas att ni kontaktar oss vid frågor eller funderingar.  

 

Dalarnas Hjälpmedelscenter 
hjalpmedelscenter@regiondalarna.se 

 

Websesam Dalarnas Hjälpmedelscenter 
websesam.hjalpmedelscenter@regiondalarna.se 
 

ADL Dalarnas Hjälpmedelscenter 
adl.hjalpmedelscenter@regiondalarna.se 

 

PMB Dalarnas Hjälpmedelscenter 
pmb.hjalpmedelscenter@regiondalarna.se 
 

Team Sitta, stå, träna Dalarnas Hjälpmedelscenter 
teamsst.hjalpmedelscenter@regiondalarna.se 
 

Elrullstolar Dalarnas Hjälpmedelscenter 
elrullstolar.hjalpmedelscenter@regiondalarna.se 
 

HAB-teamet Dalarnas Hjälpmedelscenter 
habteamet.hjalpmedelscenter@regiondalarna.se 
 

KLOK Dalarnas Hjälpmedelscenter 
klok.hjalpmedelscenter@regiondalarna.se 
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