Nyhetsbrev Hjälpmedel Dalarna
Aktuellt på DHC
Under sommaren kommer vissa verksamheter att behöva minska sina öppettider.
KLOK meddelar att de kommer att korta ner den tekniska supporten och ha telefontid klockan 9-12,
gäller v27-33. Konsulenterna i KLOK kommer inte ha telefontid på fredagar under sommaren, gäller
v28-30.
DHC Mora kommer att ha reducerade öppettider under sommaren. Under v26-35 är det öppet måntors klockan 9-15, fredagar 9-14. Lunchstängt som vanligt klockan 12-13. Öppettiderna gäller både
hjälpmedelscentret och butiken. Förskrivare med behörighet kan komma in som vanligt med sitt
SITHSkort.

Sortiment
Mjuksits till mobil hygienstol Swift
Etac har för närvarande problem att leverera den tjockare mjuksitsen ”LDH 54196
Mjuksits Swift Mobil-2/Tilt-2 höjd 4cm öppen bak” som passar till mobila hygienstolar i
Swift-2-serien. Har du en order på en Swift-2-hygienstol som dröjer kan det bero på att
det ligger en mjuksits på ordern med samleverans. Vill du ha hygienstolen tidigare kan
du kontakta kundservice så kan de hjälpa dig att del-leverera i stället. Etac kan inte
lämna besked om när mjuksitsarna kan levereras igen.
Nytt avtal på hemsjukvårdssängar mm
Från och med 1 juni 2022 har vi ett nytt avtal på sängar, elryggstöd privat säng,
positioneringskuddar, fristående lyftbåge, uppresningsstöd privat säng och förhöjningsklossar.
Nedan följer en översiktlig sammanfattning. Det är inga stora förändringar i avtalet gentemot
nuvarande avtal så nya produkter markeras med fetstil:









Hemsjukvårdssäng: Scanbed 755 ver 2 från Invacare
Sängryggstöd el med sidomotor: Ryggstöd el Comfortabel (Side) ver 2 exkl stödhandtag från
Comfortsystem
Sängryggstöd el med mittplacerad motor: Comfortabel compact ver 2 från Comfortsystem
(denna ersätter Sterner som inte längre kommer att nyinköpas, dock kommer de
sternerryggstöd vi kan rekonda att finnas kvar)
Uppresningsstöd för privat säng: Uppresningsstöd Eva från Swereco
Fristående lyftbåge: MerryRise från Swereco
Positioneringskuddar avancerad: CareWave från Togemo
Förhöjningsklossar (flera leverantörer upphandlade): Magnum, Reko och Bull från Swereco;
Langham från Euforia, förhöjningskloss från HumanCare. (OBS! Träklossen från SnickarBoa
är inte längre möjlig att beställa.)

Sortimentsöversikt på förhöjningsklossar, uppresningstöd privat säng, fristående lyftbåge och
elryggstöd håller på att arbetas fram och kommer publiceras på hemsidan inom kort.

Nyhetsbrev Hjälpmedel Dalarna
Utbildning
Tyngdtäckesutbildningen är flyttad till slutet av året. Vi inväntar beslut om ny riktlinje och eventuellt
beslut för regionens förskrivare.

TIPS!
Vill du kunna meddela personuppgifter till oss på DHC utan att ringa? I och med att det inte är säkert
att skicka personnummer med e-post är ett tips att skicka ett individnummer på ett hjälpmedel som
står förskrivet på patienten. Har patienten ingen individ förskriven kan det även fungera med att
skicka ett kundordernummer eller arbetsordernummer som är kopplat mot patienten, så kan vi hitta
patientens uppgifter den vägen.

