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Aktuellt på DHC 
Arbete pågår med att förbättra och effektivisera de beställningsblanketter som skickas till oss. 

Digitala beställningsblanketter med ifyllningsbara, avidentifierade mallar och guider håller på att 

arbetas fram. 

Sortiment 
Rullstol Cross 6 

Vi har upptäckt att några av de Cross 6 rullstolar som levererats sista 
månaderna har haft problem med att höger benstödsinfästning kärvat. Det 
innebär att höger benstöd är mycket svårt/trögt att ta av. Upptäcker ni 
liknande problem på någon Cross 6 rullstol måste ni kontakta oss i Team 
Sitta Stå Träna snarast, så att vi får se över rullstolen. Detta gäller endast 
Cross 6, ej Cross 5 och Cross 5 XL. 

Påminnelse: Tidigare i år upptäcktes att det saknades tvärstag på vissa 
ryggar på rullstol Cross 6. Detta gäller endast rullstol Cross 6 som har beställts av 
DHC från Etac, från 1/12 2021. Gäller ej Cross 5 eller 5 XL.  

Rullstolen är godkänd utan tvärstag så det är ingen fara för patient och de 
rullstolar som nu beställs från Etac är utrustade med detta tvärstag. Tvärstaget är 
till för att ge patienterna bästa komfort och göra rullstolarna stadigare. 

Vi kontrollerar alla Cross 6 som skickas ut, men skulle ni upptäcka att tvärstag saknas eller att 
benstödet är mycket svårt att ta ur ska ni kontakta Team SST via vår funktionsbrevlåda eller telefon 
för snabbaste hantering. Ange rullstolens individnummer.  

Telefontider till konsulenter på Team Sitta -Stå -Träna 
Måndag 13-16, Onsdag 8-9, Fredag 8-9 
Telefonnummer 0243/497879 
Mail till teamet: teamsst.hjalpmedelscenter@regiondalarna.se 
 

Tips på kognitivt stödmaterial: Kognitivt vardagsstöd (skovde.se) 

Nytt sortiment inom kommunikationshjälpmedel 

Nytt kommunikationsavtal från och med 1 maj. Upphandlade produktgrupper är: Samtalsapparat 

med fysiskt tangentbord och syntetiskt tal, Enkel samtalsapparat med dynamisk display, Avancerad 

samtalsapparat med dynamisk display, Avancerad samtalsapparat med dynamisk display och 

ögonstyrning, Fristående ögonstyrning och Röstförstärkare. Kontakta hjälpmedelskonsulent Ida 

Bergh på KLOK för mer information. Sortimentsvisning planeras till hösten, se under Utbildning. 

 

 

mailto:teamsst.hjalpmedelscenter@regiondalarna.se
https://skovde.se/socialt-stod/kognitivtvardagsstod/
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Utbildning  

Frukostvisning med  
Några av hjälpmedelsleverantörerna bjuder på frukost och visar delar av sitt sortiment.  
Kl: 08.00-09.30 Frukost serveras  
Kl:08.00-11.30. Visning och presentationer av bl.a. ADL-hjälpmedel, arbetsstolar, aktivrullstolar och 
elrullstolar 
Representanter från Dalarnas Hjälpmedelscenter finns på plats. 

 31 maj hotell Scandic, Falun 

 1 juni Moraparken, Mora 

 2 juni Quality Hotel Galaxen, Borlänge 

Anmälan: senast 20 maj till  https://mercado.se/frukostvisning/ 

 

 

Hjälpmedelsmässa och temautbildningar, inriktning tidiga interventioner  
Lugnet, Falun. 13 och 14 september, 2022  

Fyra olika teman:  

• Fallprevention  

• Förebygga trycksår  

• Förebygga ohälsa  

• Tidig stimulering/mobilisering  

Dagarna kommer innehålla föreläsningar, produktvisningar och 

information från Dalarnas Hjälpmedelscenter.  

Mer information kommer på 

https://www.regiondalarna.se/plus/hjalpmedel/  

 

Sortimentsvisning kommunikation 

Vi visar det nya sortimentet av kommunikationshjälpmedel den 21 september på förmiddagen. 

Inbjudan och mer information kommer på https://www.regiondalarna.se/plus/hjalpmedel/ men 

boka gärna av dagen redan nu! 
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