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Aktuellt på DHC 
Sommarsemestrarna är slut för detta år och hos oss på DHC börjar hösten med intensiva dagar, fyllda 

av utprovningar, upphandlingar och dessutom planering av våra mässdagar. Vi hoppas att ni inte 

missat att 13 – 14 september bjuder vi Dalarnas alla förskrivare till intressanta och fullspäckade 

mässdagar på Lugnet i Falun. Samtliga team kommer att finnas representerade och visa hjälpmedel 

utifrån temat ”Tidiga interventioner”. Dagarna kommer även att innehålla flera olika föreläsningar 

som erbjuds kostnadsfritt och utan föranmälan. Schemat för föreläsningarna hittar du längst ned i 

detta nyhetsbrev.  

Sortiment 
Positioneringskuddar bassortiment 

Positioneringskuddar från Etacs serier Rhombo-Fill och Rhombo-Med kommer 

att utgå. De kuddar och överdrag vi har på lager kommer finnas 

beställningsbara i webSesam tills de är slut. Det utgående sortimentet ersätts av 

Curera-serien från Care of Sweden och dessa finns redan nu beställningsbara i 

webSesam. Alla storlekar och former finns ännu inte upplagda i Sesam, så 

saknar du någon storlek eller något överdrag är vi tacksamma om ni hör av er 

på adl.hjalpmedelscenter@regionsdalarna.se  

Togemos sortiment från CareWave finns kvar oförändrat när det gäller mer avancerad positionering. 

Arbetsstolar  

Fortsatt problem med leveranser av arbetsstolar med  

elfunktioner (Real 9100) från Mercado.  

Välj i första hand helt manuella arbetsstolar.  

Önskar man ändå en med elfunktioner så får man vara  

beredd på en längre leveranstid.  

Vi rekonditionerar de arbetsstolar som kommer i retur 

så fort vi kan men inflödet varierar. 

Drivaggregat  

Decon har leveransproblem på deras  

vårdarstyrda påskjutsaggregat E-walk. 

Önskas utprovning med vårdarstyrt  

drivaggregat kan det bli längre väntetider 

eller att andra modeller måste väljas.  

Vid funderingar ta kontakt med konsulent  

i Team SST. 

mailto:adl.hjalpmedelscenter@regionsdalarna.se
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Websesam 

Ett förtydligande vad gäller beställning av manuell rullstol med tillbehör i Websesam: 
Var uppmärksam på att alla önskade tillbehör/komponenter till den beställda rullstolen finns med i 

beställningen. Om du saknar ett eller flera tillbehör går det att lägga till genom att söka upp det i 

Websesam . Det finns lathund i Websesam hur du går till väga under fliken ”Allmän information” 

(Microsoft Word - Best_Rullstol_tillbeh\366r_ver4.docx) (ltdalarna.se) 

När du beställer rullstolen i Websesam och använder dig av kommentarsfältet kan du endast önska 

inställningar på rullstolen (ex. Shf 40 shb 40 rh 45, 5” länkhjul, 24” drivhjul).  

Här kan du även skriva om du önskar specifika drivringar (ex. friktionsdrivringar) eller däck (ex. 

punkteringsfria däck) länkhjul (4-8” länkhjul) eller drivhjul (22” eller 24” drivhjul)  

Det enda du kan få monterat på rullstolen utan att uppge artikelnummer är: 

 Länkhjul 

 Drivhjul 

 Däck 

 Drivringar 

 Drivhjul  

 

I kommentarsfältet kan du inte skriva att du önskar tillbehör/komponenter som har ett 

artikelnummer (ex: Önskar breddningssats, fotplatteförlängning, ekerskydd, lämplig dyna eller 

liknande). 

Då kommer rullstolen levereras utan dessa tillbehör. Du kan ta hjälp av beställningsguiden för de 

olika rullstolsmodellerna, dess tillbehör och artikelnummer, alternativt söka i Websesam.  

Vi har även sortimentsöversikt på vår hemsida där du ser vilka rullstolsdynor vi har i sortiment.  

Vi vill även uppmärksamma er på vår kurs: ”Anpassningsmöjligheter på rullstolar”som kommer att 

ske under hösten. Mer information och anmälan hittar på Översikt Kurser/Utbildningar - Region 

Dalarna 

Sortimentgrupper  
Sortimentsgrupp Kommunikation och kognition har möte den 26/9. Kontakta din 

sortimentsgruppsledamot om du har någon fråga du vill ska tas upp på mötet! 

Utbildning  
Anpassnings-/mekarkurs manuella rullstolar 

Team sitta, stå, träna anordnar en ny omgång med anpassningskurs för de manuella rullstolarna 

Cross 5/6 och Azalea Flex 3. 

Två kurstillfällen kommer erbjudas; ett i Borlänge och ett i Mora. 
Borlänge: 8/11 9-16 
Mora: 15/11 9-16 

https://websesam.ltdalarna.se/doc/instruktioner/Best_rullstol_tillbeh%c3%b6r_ver4.pdf
https://www.regiondalarna.se/plus/hjalpmedel/oversikt-kurserutbildningar/
https://www.regiondalarna.se/plus/hjalpmedel/oversikt-kurserutbildningar/
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Detaljerad inbjudan och anmälan hittar du här: 
Borlänge: https://www.regiondalarna.se/plus/hjalpmedel/kalender-
hjalpmedel/anpassningsmojligheter-pa-rullstolar/  
Mora: https://www.regiondalarna.se/plus/hjalpmedel/kalender-hjalpmedel/anpassningsmojligheter-
pa-rullstoler/  
 
Sortimentsvisning kommunikation 21/9 9-12 
Anmälan senast 7/9 på https://www.regiondalarna.se/plus/hjalpmedel/kalender-
hjalpmedel/temadag-kommunikationshjalpmedel/ 
 
Fokus hjälpmedel Örebro 

Den 26- 27/10 anordnas Fokus Hjälpmedel i Örebro. Som senast när mässan anordnades ordnar vi på 
Dalarnas Hjälpmedelscenter busstransport från valda orter i länet. Mer information om hur du 
anmäler intresse för att åka med våra bussar och tänkta rutter kommer att läggas ut på 
http://www.regiondalarna.se/plus/hjalpmedel/. 
 

 

Schema 13 september 
Mässan öppen 8.30 – 16.00, D-hallen Lugnet, Falun 

 
Tidiga åtgärder 

09.00-09.30 Tidig mobilisering –  barnhabilitering 
Lina Hampus och Mia Lindberg 

10.15-10.45 Upptäck världen med eldrift – barn  
Ann-Marie Engdahl 

11.15-11.45 - Under planering, mer info kommer -  

 
Förebygga trycksår/fuktskador 

13.00-13.30 Förebygg trycksår med rätt inställd luftdyna 
Helen Hallbäck 

13.45-14.15 Stående och positionering i elrullstol 
Sebastian Håkansson 

14.30-15.00 Trycksår och fuktskador 
Sårsjuksköterskor Borlänge 

15.15-15.45 Pilot Gröna Korset (mäta trycksårsfria dagar) 
Marie Rylander och Annelie Grahn 

https://www.regiondalarna.se/plus/hjalpmedel/kalender-hjalpmedel/anpassningsmojligheter-pa-rullstolar/
https://www.regiondalarna.se/plus/hjalpmedel/kalender-hjalpmedel/anpassningsmojligheter-pa-rullstolar/
https://www.regiondalarna.se/plus/hjalpmedel/kalender-hjalpmedel/anpassningsmojligheter-pa-rullstoler/
https://www.regiondalarna.se/plus/hjalpmedel/kalender-hjalpmedel/anpassningsmojligheter-pa-rullstoler/
https://www.regiondalarna.se/plus/hjalpmedel/kalender-hjalpmedel/temadag-kommunikationshjalpmedel/
https://www.regiondalarna.se/plus/hjalpmedel/kalender-hjalpmedel/temadag-kommunikationshjalpmedel/
http://orebro.medtechhjalpmedel.se/
http://www.regiondalarna.se/plus/hjalpmedel/
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Schema 14 september 
 

Fallprevention 

09.00-09.30 Ett fall för teamet/Fallprevention  
Sara Lundgren och Ulrika Hellmo 

10.15- 10.45 Judoklubben  
Erik Vesterlund 

11.15-11.45 Samtycke och larm, bälte, GPS, mm  
Kristina Johansson och Jenny Jansson  

 
Förebygga ohälsa 

13.00-13.30 Sov gott – en föreläsning om sömn  
Lennart Myrsell 

13.45-14.15 Att styra sin omgivning från säng och elrullstol 
Tobias Egerth och Maria Hudson 

14.30-15.00 Rätten till toaletten – att underlätta toalettbesök 
Moa Nordlund 

15.15-15.45 Främja självständighet och delaktighet med drivaggregat  
Anders Åkerblom och Kristina Johansson  

 

 

 


