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Efter en lång vår har nu äntligen sommaren kommit. För vissa har semestern påbörjats och för andra 

är det några veckors arbete kvar innan det är dags för den efterlängtade semestern. Under 

sommaren kommer verksamheten hos Hjälpmedel Dalarna att minska. Förhoppningsvis kommer du 

som förskrivare eller hjälpmedelsanvändare inte att märka av det, men om det tar längre tid att få 

svar på dina frågor hoppas jag att du har förståelse för att det är viktigt med återhämtning och 

semester för våra medarbetare. På grund av pandemin har våra leverantörer fortsatta utmaningar 

med leveranser av hjälpmedel. Det är framför allt de manuella rullstolar som påverkas. Vi gör vårt 

yttersta för att hitta alternativa lösningar om 

den önskade stolen saknas, kontakta oss gärna 

för rådgivning. 

Vi önskar er en trevlig sommar och ser fram 

emot att mötas i höst! 

  

 

 

 

 

Märkning tillverkningsår/månad på lyftselar från Guldmann 
Vi vill informera att Guldmann har ändrat sin märkning av tillverkningsår/månad på sina lyftselar. 

Märkningen tillverkningsår/månad finns numera längst ner till vänster på den vita märklappen och på 

samma ställe på etiketten på påsen till lyftselen när den levereras. 
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Standard Glidlakan 
Då vi fick ett hängavtal på glidmaterial så försvann QorpusVita från förskrivningssortimentet. Tyvärr 

valde man att gå ifrån axel-höft glidlakan som varit populärt för att istället välja ett huvud-höft 

glidlakan som standard. Prismässigt ska det inte vara så stor skillnad och patientmässigt är ett huvud-

höft glidlakan bättre då man får med huvudet i glidet vilket man inte fick förut.  

Vårt nya standard glidlakan är LDHnr 57282 Glidlakan EasyRoll 140x200 vit/blå sängbredd 90, glidyta 

60. Glidzon huvud-höft.  

För mer info vg se; 

https://www.regiondalarna.se/contentassets/b2ed64a8655b49048c9a725569d26bd0/manuella-

forflyttningshjm.pdf  

 

Leveransförseningar  
Etac fortsätter flagga för leveransförseningar på vissa hjälpmedel. Duschstolar Swift Mobil 2 och 

Clean har det varit stora orderingångar som gör att Etac kan komma ha svårt att leverera i tid. Tänk 

på att det finns ersättningskedjor på duschstolar ifall det blir långa leveranstider.  

https://www.regiondalarna.se/contentassets/b2ed64a8655b49048c9a725569d26bd0/oversikt-

hygienstolar_ver5.pdf  

 

 

Fotokalendern försvinner 
Gratisappen Fotokalendern fungerar inte korrekt med nyare versioner av iOS. Appen är borttagen 

från Appstore sedan den 15 juni 2021, vilket innebär att den inte längre kan laddas ner eller 

uppdateras. För de användare som redan har Fotokalendern nedladdad, kommer appens funktioner 

att försämras successivt när iOS uppdateras. Så småningom kommer den helt att sluta fungera. 

 

 

Om hjärnan från Demens ABC  

Nu finns en uppdaterad version av webbutbildningen Demens ABC. Här kan du se en kort trailer om 
utbildningen och på denna sida kan du även se den kortfilm om hjärnan som ingår i utbildningen.  

 

https://www.regiondalarna.se/contentassets/b2ed64a8655b49048c9a725569d26bd0/manuella-forflyttningshjm.pdf
https://www.regiondalarna.se/contentassets/b2ed64a8655b49048c9a725569d26bd0/manuella-forflyttningshjm.pdf
https://www.regiondalarna.se/contentassets/b2ed64a8655b49048c9a725569d26bd0/oversikt-hygienstolar_ver5.pdf
https://www.regiondalarna.se/contentassets/b2ed64a8655b49048c9a725569d26bd0/oversikt-hygienstolar_ver5.pdf
https://rise.articulate.com/share/GDNiXeIK0s-Yb1Klv37TdiOHIq_j_FKL#/
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CARY Base - ny kalenderklocka med påminnelser: 
En kalenderklocka med påminnelser. Den visar tidpunkt på dygnet och dagens planerade händelser. 

Klicka för att läsa mer om CARY Base: Abilia lanserar CARY Base som hjälper vid svårigheter med 

dygnsorientering och sviktande minne | Abilia  

Anmälan till kostnadsfritt webinar: https://www.abilia.com/sv/node/11163  

 

 

Det nya regelverket MDR har nu trätt i kraft. Det är ett betydligt mer omfattande regelverk jämfört 

med det förra och ett gediget arbete krävs för att uppfylla de nya kraven. I grund och botten handlar 

det om att förbättra tryggheten för användarna.  

   

I samband med de nya kraven har vissa produkter utgått från leverantör. De individartiklar som finns 

i Sesam kommer även i fortsättningen kunna förskrivas.  

Abilia: Elektronisk kalender Förgätmigej, Kvarturet, DuoCom Porttelefon, IR-sändare Control 10, Falck 

Epilepsilarm och manöverkontakterna Pillow case switch (Kuddkontakt) och Ridge switch 

(Takåskontakt). 

 

 

Ny PODD - PODD 20 mini 
Nu finns PODD 20 i ett mindre format, PODD 20 mini, som är lite lättare att bära med sig. 
PODD 20 mini har samma språkliga innehåll som PODD 20 och samma storlek som PODD 12 mini. 
 

Nya pärmar och ringar till PODD 
PODD levereras med nya förbättrade pärmar och ringar. De nya ringarna skruvas isär när de ska 
öppnas. Det gör att de inte kan öppna sig av misstag. Alla varianter av PODD levereras med de nya 
pärmarna. 
 

https://www.abilia.com/sv/abilias-world/news/abilia-lanserar-cary-base-som-hjalper-vid-svarigheter-med-dygnsorientering-och?fbclid=IwAR3XuugnzXOTQQ8HM205p7lAzIwHHXqORO4Htxrho1221sftzJouwWTfQ0E
https://www.abilia.com/sv/abilias-world/news/abilia-lanserar-cary-base-som-hjalper-vid-svarigheter-med-dygnsorientering-och?fbclid=IwAR3XuugnzXOTQQ8HM205p7lAzIwHHXqORO4Htxrho1221sftzJouwWTfQ0E
https://www.abilia.com/sv/node/11163
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Nu kan du fjärrkommunicera med Elektronisk PODD 
Samtalsapparaten Elektronisk PODD är uppdaterad med en ny funktion, NOVA 2. NOVA 2 gör att man 
som PODD-användare kan skriva sitt meddelande, antingen med text eller symboler, för att sedan 
använda önskad funktion för fjärrkommunikation. Välj att skicka ett e-postmeddelande, posta på 
sociala medier, spara ett dokument eller läsa meddelandet högt i ett telefonsamtal. 
Mottagna meddelande och e-post kan symboliseras och läsas upp av talsyntes vilket gör det möjligt 
att hantera fjärrkommunikation självständigt även om hantering av text kan vara utmanande. 
NOVA 2 gör det även möjligt att starta och navigera i andra program för att t.ex. välja musik eller 
bläddra i böcker. Det går att anpassa hur många funktioner som ska vara tillgängliga för användaren 
och att ändra färgschemat. 
 

Snap Core First blir TD Snap 
Vid nästa uppdatering av Snap Core First kommer programmet att byta namn och logotype till TD 
Snap. För dig som användare, kommunikationspartner eller förskrivare ändras inget annat än just 
detta. 
 

 
Digitala utprovningar 

KLOK erbjuder digitala utprovningar i de fall där det är lämpligt. Utprovningarna sker via regionens 
system Min Vård/Visiba Care eller Virtuella mötesrum (VMR) som båda är godkända för 
patientkontakter. Båda systemen går att ansluta till även för dig som jobbar i kommunen.  
Kontakta oss om du vill veta mer! klok.hjalpmedelscenter@regiondalarna.se 
 

Sortimentsvisning kognition 13/10 
Upphandlingen av kognitionshjälpmedel är snart klar och det nya avtalet träder i kraft 1 oktober. 
KLOK planerar en visning av det nya sortimentet den 13 oktober. Mer information kommer. Boka 
gärna av dagen redan nu i din kalender! 
 

  

Leveransförseningar rullstol Exigo 
Vi har förseningar i leveranser av transportrullstol Exigo, speciellt sb 42, 

45 och 48 just nu. Vi vet inte när de kommer hem och i vilket antal. Har 

du beställt en sådan kanske du kan byta till en rullstol Cross 5 (alt 6) 

istället som vi har flera i lager, dock inte alla med vårdarbroms. Vill du 

beställa en Cross 5 och vill ha den inställd i sitthöjd 47cm som Exigo 

behöver du ange detta vid beställningen liksom givetvis tillbehör som 

arm- och benstöd. Det går även bra att kontakta team Sitta, stå, träna 

eller Kundservice och få hjälp. 

Eventuell leveransstörning under sommaren 
Etac förvarnar om att de har brist på vårdarbromshandtag, vilket kan innebära brist på rullstolar med 

vårdarbroms. Kan röra sig om tidsperioden juli till september. Beställ gärna i första hand Cross-

rullstolar utan vårdarbroms i den mån det går. 

mailto:klok.hjalpmedelscenter@regiondalarna.se
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Ny beställningsguide till komfortrullstol Azalea Flex3 
En helt ny beställningsguide till Azalea Flex3 lades upp i slutet på maj i 

websesam. Guiden har flera nya artikelnummer och flera nya tillbehör och 

finns nu under ”Allmän info”. De gamla VS benstöden och vadstöden har 

utgått hos leverantör och är inte kompatibla med de nya. Vid leverans av 

vadstöd kommer en skruv med som tillhör vadstödets infästning. Denna skruv 

ligger separat förpackad. Se till så ni inte råkar slänga bort den! 

De rullstolar som köpts in från 2021 har massiva drivhjul och körbygel. 

Ersättningskedja råder fortfarande. 

__________________________________________________________________________________ 

Kontinenssamordning på Dalarnas Hjälpmedelscenter 
Inom DHC finns Kontinenssamordningen som arbetar med hjälpmedel för urinblåsa/tarm 

(inkontinenshjälpmedel, katetrar m.m.) Dessa förskrivs oftast av sjuksköterskor, men även 

sjukgymnaster kan vara förskrivare. Tänk på att samverka kring dessa patienter, exempelvis vid 

trycksårsprofylax eller fallrisk.  

Läs gärna mer om vård och behandling samt hjälpmedel för urinblåsa/tarm på vår webbsida, 

www.regiondalarna.se/inkontinens och prenumerera på Nyhetsbrev Kontinens Urinblåsa/tarm. 

Kontakta oss gärna: kontinenssamordning.hjalpmedelscenter@regiondalarna.se  

Moa & Inger 

__________________________________________________________________________________ 

 

Utbildningar till hösten 
Kurskalendariet har uppdaterats på Hjälpmedelscentralens plus-sida med kurser man kan anmäla sig 

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

1. Funktionell sittställning i manuell rullstol – Sunrise Medical 

Galaxen i Borlänge den 25/8 08:30-15:45, sista anmälan 7/7.  

2. Anpassningsmöjligheter på rullstolar Azalea Flex 3 & Cross 5/6  

Flera tillfällen/fysiska träffar under hösten 2021, sista anmälan 1/9. 

3. Förskrivarutbildning manuella rullstolar bas 

Hålls under hösten med start v40 i Borlänge på Skomakargatan 22. Planering är under full 

gång och anmälan öppnar i slutet av juli. Sista anmälan är satt till 10/9. Håll utkik! 

 

http://www.regiondalarna.se/inkontinens
file://///zfalitesr001/gem$/HJM/HMC/15_Trycksaker/Nyhetsbrev_Rörelse_KLOK/2021/Juni.docx
mailto:kontinenssamordning.hjalpmedelscenter@regiondalarna.se
https://www.regiondalarna.se/plus/hjalpmedel/

