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Aktuellt på DHC 
ADL-teamet har nu ett eget telefonnummer med fasta telefontider för frågor som rör sortiment; 

gånghjälpmedel, lyftar och lyftselar, madrasser, personlig vård, positionering, trycksårsprevention, 

sängar och överflyttning. 

Telefonnummer: 0243-497880 

Måndag 13 – 15, tisdag 8 – 9, onsdag 13 – 15 och torsdag 8 – 9  

Sortiment 
Talk Pad 8 och 10/Grid for iPad behöver uppdateras 

Appen Grid for iPad behöver uppdateras för att rätta till en felkonfiguration, som innebär att 

användaren kan radera appen. Om Talk Pad är ansluten till internet sker uppdateringen automatiskt, 

i annat fall behöver apparaten anslutas till ett wifi-nätverk tillfälligt. 

Säkerhetsmeddelande från Hillrom 

Hillrom, ett Baxter-företag utfärdar detta säkerhetsmeddelande till marknaden eftersom vi blivit 

medvetna om att flera modeller av lyftselar, västar, lyftbyxor och repositioneringslakan har tillverkats 

och skickats till kunder utan CE-märkning på etiketterna. 

OBS: Det finns ingen säkerhetsrisk förknippad med denna information. Avsaknad av CE-märkningen 

på produkten utgör ingen fara för patienter. Produkternas egenskaper har inte förändrats, likaså har 

heller inte riskprofilen förändrats. CE-märkningen för de berörda produkterna återfinns i 

bruksanvisningen. 

https://www.regiondalarna.se/contentassets/2c253cfac1ec4c49977ea127ef31c90a/kundmeddeland

e-baxter.pdf  

https://www.regiondalarna.se/contentassets/2c253cfac1ec4c49977ea127ef31c90a/paverkade-

produkter-baxter.pdf  

Designförändring på adapter till Etacs toalettsitsförhöjare 

Den uppdaterade adaptern har mer flexibilitet, vilket gör det möjligt att montera på toaletter med 

mindre hål än tidigare. Det är även enklare att korta av adaptern om det behövs, då den har en 

”midja” i mitten som underlättar när man skär av. 

Adaptern kommer att införas löpande i huvudprodukterna likväl som tillhörande reservdelar under 

första kvartalet 2023. 

Berörda produkter: My-Loo fast montering, Hi-Loo fast montering, Cloo samt Supporter 

toalettarmstöd. Användarmanualer har uppdaterats. 

https://www.etac.com/globalassets/0-sweden/support/produktinformation-och-

nyheter/2023/hygien/uppdaterad-adapter-toalettsitsforhojare-pi-230104.pdf  
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Rollator Maxi+ 550 

Invacare har flaggat för långa leveransförseningar på rollator Maxi+ 550. Finns behov av eller 

behöver du ändra order på rollator, så finns förstärkt rollator Rebel eller Carl-Oskar.  

Varningsskylt tipprisk framåt hygienstol 

Nu finns varningsskyltar för utskrift på vår hemsida, men även för beställning i WebSesam. 

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

  

Sittdyna Floshape har leveransproblem och vi rekommenderar att ni väljer någon annan dyna i 

dagsläget. Vi arbetar för att hitta en hållbar lösning kring leveransproblemet. 

Arbetsstolar från Mercado har fortsatt leveransproblem. Det är främst el-modellerna som tar längst 

tid att få men även vissa tillbehör har de leveransproblem med. Mercado jobbar på att hitta en 

alternativ lösning på problemen med el-komponenterna. Mer information kommer så fort allt är 

klart. 

Hemsjukvårdssäng Scanbed 755 kommer från och med 16 februari i en ny version med ny elektronik 

vilket innebär nya artikelnr. Vi hänvisar till sängguide ver 13 för beställningar efter den 16/2.  

Rörelselarm PIR 2G (KP) Leveransproblem gällande rörelselarm PIR II. Prognos på inleverans är i 

slutet av mars. Vid behov av rörelselarm kontakta konsulenter avd KLOK.  

Det som kommer erbjudas istället vid behov av trådlöst rörelselarm är följande lösning: 

47494 - Rörelselarm TT t bef larm 6,3mm hane (KP) alt, 

53335 - Rörelselarm PIR-900RE t bef larm (KP) tillsammans med 39096 - Universallarmsändare Inka 

inkl nätadapter 

Sortimentgrupper  
Sortimentsgrupp Personlyft och överflyttningshjälpmedel 

Nästa möte hålls den 17/2-2023 via Teams. Under det mötet kommer vi följa upp avtalet på 

personlyft/lyftselar och gå igenom nytt avtal på överflyttningshjälpmedel, är det något du vill föra 

fram kontaktar du någon av ledamöterna eller mailar charlotta.tysklind@regiondalarna.se  

Sortimentsgrupp Gånghjälpmedel  

Ny ledamot;  Helena Sonnbäck- Kvarnström Specialistsjukvård somatisk. 

Larm och omgivningskontroll 

Behov av ny SSK ledamot i sortimentsgrupp larm omgivningskontroll. 

https://www.regiondalarna.se/plus/hjalpmedel/forskrivningsprocessen/forteckning-och-riktlinjer/
mailto:charlotta.tysklind@regiondalarna.se
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Kommunikation och Kognition 

Nästa möte hålls den 27/3 på Skomakargatan 22. Kontakta din sortimentsgruppsledamot om du har 

något du vill framföra till mötet! 

Nya ledamöter: Anette Rehnvall Ädling, Habiliteringen, och Marina Wiik, Specialistsjukvård psykiatri. 

Utbildning  
Inom kort kommer det inbjudan till digital Temadag GPS. Inbjudan gäller den 21 Feb 13-16. Håll utkik 

på https://www.regiondalarna.se/plus/hjalpmedel/oversikt-kurserutbildningar/ 

Under februari kommer inbjudan ut om grundutbildning positioneringskuddar avancerade ut i 

kalendariet. Även mekarutbildning för gång- och hygienhjälpmedel kommer snart att publiceras. 

Utbildningen vänder sig till förskrivare och rehabassistenter.  

Kom ihåg madrassvisningen 8 februari på KTC, Falu Lasarett. Denna visning sker i mässform så ta med 

dina kollegor och kom förbi och prova nuvarande upphandlade madrasser. Ingen anmälan. Se 

https://www.regiondalarna.se/plus/hjalpmedel/oversikt-kurserutbildningar/  

Förskrivarutbildning av manuella rullstolar (basnivå) kommer inte att äga rum under våren, utan 

flyttas till oktober/november. Inbjudan kommer på hemsidan under juni. 

 

Aktuellt från kontinenssamordningen – Hjälpmedel för urinblåsa/tarm 

TREKLÖVERN har fr.o.m. 1 februari nytt avtal för förskrivningsportal (Guide) och distribution av 

hjälpmedel för urinblåsa/tarm till patienter i privat eller särskilt boende inom regionen och 

kommunerna i Dalarna. OneMed Sverige AB. Läs mer om avtalet här:  

Information om nytt 

distributionsavtal - Treklövern.pdf 

Se www.regiondalarna.se/inkontinens  och prenumerera gärna på  Nyhetsbrev Kontinens – 

Urinblåsa/tarm  
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