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Pandemin har återigen tagit struptag på oss i Sverige. Vi förstår och respekterar att många är 

drabbade, både privat och i yrkeslivet. Flera leverantörer har aviserat att de har svårigheter att 

leverera utlovade hjälpmedel. Kontakta oss, så hjälps vi åt att hitta ett hjälpmedel som fungerar för 

din patient/brukare.  

Sortiment  
För att underlätta för våra förskrivare har vi beslutat att samtliga sortimentsöversikter ska finnas 

tillgängliga via vår hemsida. Vi har ännu inte hunnit uppdatera samtliga sortimentsöversikter. Om du 

inte hittar informationen du söker, kontakta oss så hjälper vi dig! 

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

Målgruppen för sortimentsöversikterna är förskrivare i första hand, men även allmänheten. 

KLOK 
Alla tidigare lösa komponenter i KLOK’s sortiment kommer framöver att 

tillhöra försäljningssortimentet. Detta påverkar bland annat dörren till 

MemoDayPlanner/MemoDayboard som numera tillhör 

försäljningssortimentet.  

Abilia kan inte längre leverera MemoPlanner Medium. MemoPlanner 

Large kan köpas till samma pris som MemoPlanner Medium tills vidare.  

 

 

 

Tobii Dynavox har stora svårigheter att leverera kommunikationsdator I-13 (med/utan ögonstyrning). 

Det går att få en I-12+ tills vidare. 

Nuvarande modell av GPS-sula SmartSole har utgått och går därför inte att beställa för närvarande. 

En ny version kommer under våren. 

 

Widgit symbolbas har fått en stor uppdatering där tusentals äldre symboler har förbättrats och 

många hundra nya symboler lagts till. För att få tillgång till de nya symbolerna gäller följande:  

- Programmen InPrint 3 och SymWriter 2 behöver uppdateras till den senaste versionen (3.5.1. 

respektive 2.5.1.). De senaste versionerna 

kan hämtas från www.symbolbruket.se 

under respektive produkt. 

- I Widgit Online uppdateras symbolerna 

automatiskt.  

- Apparna Widgit Go och Widgit Writer 

kommer att uppdateras via AppStore 

under våren. 

https://www.regiondalarna.se/plus/hjalpmedel/forskrivningsprocessen/forteckning-och-riktlinjer/
http://www.symbolbruket.se/
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Rörelse  
Etac har aviserat leveransförseningar pga världsläget 

Sortimentsöversikter på Swift mobil-2/Swift mobil tilt-2 samt lyftselar finns nu där övriga 

sortimentsöversikter finns. 

Nu har vi börjat få hem en del Cross 6 så de kan dyka upp hos er. Nya guider för Cross 5 och Cross 6 

finns i websesam och på hemsidan. Guiden för Cross 5 XL kommer även den uppdateras inom kort. 

Det är ersättningskedja på 5:an och 6:an, men alla tillbehören passar båda modellerna. Benämningen 

på tillbehören kommer därför ändras till 5/6. 

 Webinar kring inställningar på 6:an samt skillnader mellan 5:an & 6:an kommer i 

maj/juni, se datum under utbildningar nedan. 

Upphandlingen av arbetsstolar, inneunderreden och sittsystem är nu klar och 

arbetet kring att införa/uppdatera sortimentet har påbörjats. Avtalet kommer 

träda i kraft 1 juni. Dock måste upphandlingen kring arbetsstolar med högre 

brukarvikt göras om, så den blir klar  längre fram.  

Det är Mercado som har fått teckna avtal för arbetsstolar (vuxen storlek) och 

ståstödstolar, medan i brukarens behov objekten arbetsstolar (mindre storlekar), 

inneunderreden & modulära sittsytem så har Mercado, Etac, Minicrosser samt Anatomic Sitt kommit 

med. Mer information kommer längre fram. 

 

Sortimentsgrupper  
Kommunikation och kognition 

Nya ledamöter: Marina Wiik, BUP Avesta, och Hanna Slott Öjenhed, Habiliteringen. 

Upphandling: Kognitionsupphandling pågår, nytt avtal träder i kraft 1 oktober 2021. 

Kommunikationsupphandling startar till hösten, nytt avtal träder i kraft okt 2022. 

Nästa möte: 18 oktober. 

 

Personlig vård – Hygienhjälpmedel 
Senaste mötet hölls i mars 2021. Vi pratade om hur det fungerar med det avtal som startade 1 maj 

2020. En längre diskussion om huruvida duschpallar ska vara förskrivningsbara hölls. 

Mötesprotokollet:https://www.regiondalarna.se/contentassets/1b69480d79e74a26937445f9fe2d55

3b/motesanteckningar-sortimentgrupp-hygien-2021-03-24.pdf Nästa planerade möte hålls om ca 1 

år med möjlighet att sammankalla gruppen vb tidigare. Kontakta din sortimentsgruppsledamot om 

du vill föra någon fråga till sortimentsgruppen. 

 

https://www.regiondalarna.se/contentassets/1b69480d79e74a26937445f9fe2d553b/motesanteckningar-sortimentgrupp-hygien-2021-03-24.pdf
https://www.regiondalarna.se/contentassets/1b69480d79e74a26937445f9fe2d553b/motesanteckningar-sortimentgrupp-hygien-2021-03-24.pdf
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Utbildningar  
 
Onsdag 19 maj kommer en webSesam-utbildning att genomföras via Teams. 
https://www.regiondalarna.se/plus/hjalpmedel/kalender-hjalpmedel/websesam-onlinekurs2/  
 
Rullstol Cross 6 webinar 18/5 , 19/5 , 1/6,  2/6  & 17/6. Inbjudan finns i kurskalendariet. 
 
Förskrivarutbildning för manuella rullstolar startar 4, 5 & 6 oktober (tre grupper) och kommer vara 
under tre tillfällen under oktober/november. Inbjudan kommer i kurskalendariet snart, håll utkik! 
 
Anpassningskurs manuella rullstolar kommer genomföras 22, 23, 27, 28 & 29 september, inbjudan 
kommer. 
 
Tips! Anmäl er gärna till olika leverantörers nyhetsbrev eller kolla lite extra på deras hemsidor. Under 
pandemin erbjuds ofta gratis utbildningar via nätet och många leverantörer har bra och informativa 
filmer/information kring deras sortiment. Ett exempel är Invacare som bjuder in till ”Öppet Hus” 25 
maj, föranmälan krävs via deras hemsida. 
 

 

Temadag kognition är planerad den 13 oktober – Boka gärna in datumet redan nu. 

 

Webbinarievecka 3-7 maj 2021: Tema kommunikation och kognition. 

https://www.regiongavleborg.se/hjalpmedel-sam/aktuellt/webbinarievecka-3-7-maj---

kommunikation-och-kognition/  

 

Socialstyrelsen har aktualiserat information om tvång och begränsningar: 

Tvång och begränsningar - Kunskapsguiden 

 

https://www.regiondalarna.se/plus/hjalpmedel/kalender-hjalpmedel/websesam-onlinekurs2/
https://www.regiongavleborg.se/hjalpmedel-sam/aktuellt/webbinarievecka-3-7-maj---kommunikation-och-kognition/
https://www.regiongavleborg.se/hjalpmedel-sam/aktuellt/webbinarievecka-3-7-maj---kommunikation-och-kognition/
https://kunskapsguiden.se/omraden-och-teman/arbetsmetoder-och-perspektiv/tvang-och-begransningar/?utm_campaign=nyhetsbrev210408&utm_medium=email&utm_source=apsis

