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Aktuellt på DHC 
Team SST har sedan januari fått förstärkning av hjälpmedelskonsulent Maria Öman, som tidigare 

arbetat här på DHC men sista åren arbetat i Falu kommun. Tekniker Jonas Westring kommer under 

mars att gå över till Elrullstolsteamet och rekrytering efter honom pågår. 

 

Ett nytt digitalt underlag inför utprovning av de hjälpmedel som finns i KLOKs sortiment är framtaget 

och finns publicerat på: https://www.regiondalarna.se/plus/hjalpmedel/bestallning-och-

leveranser/bestallning-av-tjanst/ samt i webSesam – allmän info. Följande länk kan också användas 

för att hitta underlaget: https://sfsc.regiondalarna.se/form/underlag-klok  

Sortiment 
Nytt upphandlat sortiment på Stimulatorer för smärtlindring, TENS 

Ny leverantör av TENS är Cefar (leverantörsnamn DJO). De NeuroTrac TENS-apparater vi har kvar från 

tidigare leverantören Medifa kommer att säljas i första hand innan vi köper in några apparater från 

Cefar. Elektroder och andra tillbehör till NeuroTrac TENS kommer fortsatt gå att beställa i webSesam. 

 

Uppdatering av PODD, PODD utskriftsprogram och Elektronisk PODD 

Den 1 mars kommer PODD att uppdateras med nya funktioner samt revideringar av symboler och 

vokabulär. Förändringarna påverkar både PODD-böcker, PODD utskriftsprogram (som används för att 

redigera och skriva ut sidor till böckerna), Elektronisk PODD SW och samtalsapparaterna Elektronisk 

PODD mini och Elektronisk PODD medium. 

Uppdatering av existerande program kommer också finnas tillgängligt från 1 mars. 

 

Ny version av CARY Base  
CARY Base kommer från och med 1 mars att levereras med programversion 1.3. Den nya 

programversionen finns då även tillgänglig för nedladdning direkt i produkten. Läs om vilka 

förändringar uppdateringen innebär här: PowerPoint-presentation (handi.se) 

 

Manuella rullstolar med vårdarbroms 

From 1/6 kommer nyinköpta rullstol med vårdarbroms (Prio, Cross 6 och Cross 5XL ) att ha massiva 

däck som standard. Befintliga rullstolar med luftdäck kan kompletteras med massiva däck vid 

beställning. 

 

Rullstol Prio 

Beställningsguide för rullstol Prio kommer läggas ut på websesam samt hemsidan inom kort. 

Beställning kommer fortsättningsvis gå via konsulent. 
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Universal kardborreband för fastsättning av rullstoldyna 

Nu finns ett universalkardborreband (45x5cm) som används för att bland annat sätta fast sittdyna i 

rullstol. Den består av dubbla kardborreband (”hona” & ”hane”) på båda sidorna. Finns att beställa i 

websesam, artnr: 60580 och heter ”Kardborre universal för fastsättning av sittdynor”. 

 

 

Leveransproblem 
Fortsatt problem med leverans av rörelselarm 

Leveransproblematiken av rörelselarm fortsätter. 

Fortsatt leveransproblem av arbetsstolar med elfunktion (Real 9100 & 9400). 

DHC och Mercado arbetar på att minska leveranstiden. Välj om möjligt en manuell arbetsstol i första 

hand.  

Utbildning  
Ansträngningsinkontinens  

Fyrklöverns samordnargrupp bjuder in till föreläsning via Teams, torsdag 4 maj kl. 13.00-14.30    

Tema: Ansträngningsinkontinens. Maria Krång Lundekvam och Malin Nordin från kvinnokliniken i 

Mora föreläser. Läs mer om föreläsningen och anmäl dig här:  

Föreläsning om Ansträngningsinkontinens - Region Dalarna  

Ny basutbildning om AKK för personal inom LSS-verksamheter 

Socialstyrelsen har tagit fram en kostnadsfri basutbildning om Alternativ och Kompletterande 

Kommunikation, AKK. Utbildningen vänder sig främst till personal inom LSS-verksamheter men är 

öppen för alla. Utbildningen innehåller information om bilder och tecken som alternativ till tal samt 

information om kommunikativa rättigheter och stödjande strategier. Läs mer här: Ny utbildning inom 

Alternativ och Kompletterande Kommunikation - Socialstyrelsen 

 

Nyhetsbrev Kontinens – Urinblåsa/tarm 

Här kan ni läsa kontinenssamordningens nyheter: nyhetsbrev-mars-2023.pdf (regiondalarna.se) 

https://www.regiondalarna.se/plus/hjalpmedel/kalender-hjalpmedel/forelasning-om-anstrangningsinkontinens/
https://www.socialstyrelsen.se/aktuellt/ny-utbildning-inom-alternativ-kompletterande-kommunikation/
https://www.socialstyrelsen.se/aktuellt/ny-utbildning-inom-alternativ-kompletterande-kommunikation/
https://www.regiondalarna.se/contentassets/0daa80d55fd140d9a78f50b72009858a/nyhetsbrev-mars-2023.pdf

