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Aktuellt på DHC 
Akutleverans 

På förekommen anledning vill vi påminna om att beställningar av akutleveranser måste ske via 

telefon. Vi har vid några tillfällen uppmärksammat att förskrivare skriver i kommentarsfältet i 

webSesam att akutleverans önskas. Tyvärr fungerar det inte i praktiken, informationen kommer inte 

fram till oss. Det krävs en telefonkontakt för att säkerställa att ordern hanteras som akutleverans. 

Sortiment 
Riktlinje hygienhjälpmedel 

Nu finns det riktlinje för Duschpall, duschstol, mobil hygienstol o toalettlyft. Den återfinns i sin helhet 

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

under Personlig vård. 

Den stora förändringen i och med denna riktlinje är att det nu, under vissa förutsättningar, finns 

en möjlighet att förskriva duschpall. Förutsättningen är att förskrivning endast får ske där 

duschstol inte får plats, men patienten har behov av sittande under dusch.  

En annan väsentlig del i riktlinjen beskriver hur förskrivare kan hantera förskrivning av mobil 

hygienstol från slutenvården. 

Ny leverantör på stödkil 

I och med upphandling har det blivit en ny leverantör av stödkil. Den nya stödkilen 

heter LDH 60036 Stödkil Comco 70x26x15/5 inkl hygienöverdrag och ersätter LDH 

38081 Kudde Curera stödkil 70x26x15/5 inkl överdrag som i och med detta utgår ut 

vårt sortiment.  

Elmanövrerade gåbord Bure  

Leverantören av gåbord Bure har problem med leverans av batterier för den elektronik 

som sitter på el-gåborden vilket medför att de måste byta till en annan elektronik på 

samtliga elmanövrerade modeller. Den stora skillnaden är att handkontrollen ser lite 

annorlunda ut och det kommer finnas en knapp för dubbel hastighet för både 

uppresning och nersänkning. Det här innebär också att det blir nya LDHnummer på 

gåborden med ny elektronik och att elektronikboxen är ljusgrå i stället för svart. Alla 

tillbehör är desamma som tidigare. Extra viktigt är förstås att uppge individnummer vi 

felanmälan i och med att reservdelar som rör elektroniken skiljer sig åt. 

Sortimentgrupper  
Sortimentsgrupp Gånghjälpmedel 

Nästa möte hålls den 18/1-2023 på Teams. Vill du vara med och påverka sortimentet av 

gånghjälpmedel så finns det några vakanta platser. Vi skulle gärna vilja ha representation av en 

sjukgymnast/fysioterapeut från södra Dalarna samt en arbetsterapeut från primärvård. Vi håller 

möten ca 1 gång per år om det inte dyker upp specifika problem. Välkommen med din 

intresseanmälan till helena.soling@regiondalarna.se  
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