REGION NORRBOTTEN, hjälpmedel juli 2022

Leveransstörningar av duschpall ”Swift”
Leverantör Etac kommer en tid framöver att ha leveransstörningar av duschpall ”Swift” –
detta som en följd av Corona-situationen i världen. Vi har godkänt att ”Swift” duschpall kan
levereras antingen i grå eller grön färg.
För att inte orsaka att stå utan duschpall, kommer vi även att ta in kompletterande produkt.
Vi kommer i första hand att leverera ut ”Swift” duschpall. Som ersättningsprodukt kommer
duschpall ”Kulan” från Swereco att levereras ut.
Priset är lite högre på ersättningsprodukten, då priset inte är reglerat i något avtal.
Länsservice förbehåller sig rätten att byta ut innestående och kommande ordrar till den
duschstol som för tillfället finns inne på lager.
Utleverans kan antingen bli ”Swift” (färg grå eller grön) eller ”Kulan”
Om ni som förskrivare inte godtar denna lösning utan hellre inväntar Swift så är det
viktigt att det tydligt framgår på ordern.
Nuvarande sortiment

Tillfälligt kompletterande sortiment

Duschstol ”Swift”
Leverantör: Etac

Duschstol ”Kulan”
Leverantör: Swereco

Inkl. arm- och ryggstöd
Sitthöjd:
42-57 cm
Brukarvikt: 130 kg
Sesam:
42257
Pris:
505: -

Inkl. arm- och ryggstöd
Sitthöjd:
46-56 cm
Brukarvikt: 150 kg
Sesam:
51784
Pris:
722: -

____________________________________________________________________________________

Hjälp oss att få tillbaka väskor till madrasserna…
Vi saknar många väskor till våra madrassystem.
Vi ber er därför att kika om väskorna blivit kvar hos er på avdelningar/ boenden/ förråd.
Vi är tacksamma om ni skickar väskorna åter till oss på Länsservice så vi kan återanvända dem.

Tack för er hjälp!

Tips i webSesam för att se lagerstatus…
För att enkelt kunna se om en önskad artikel finns inne på lager så kan ni använda er av
Sök artikel i webSesam:



Klicka in på Sök artikel



Skriv in önskad artikel och klicka på sök



I nästa bild ser ni lagertillgången på alla våra lager. Finns det på lager så kan ni beställa!
Finns den valda artikeln inte på lager så välj gärna ett annat alternativ för att få leverans.

Aktuella leveransförseningar pga. Corona
Många leverantörer har drabbats av efterdyningar av Corona-pandemin, med leveransförseningar som
följd. Detta beror bl.a. På container- och råvarubrist…
Tyvärr är det ingen situation vi kan göra något åt utan vi får bara försöka förhålla oss till detta och
finna andra lösningar där så är möjligt.
Viktigt att ni själva bevakar era lagda ordrar och ser efter andra lösningar om det valda hjälpmedlet
inte kan levereras.
Ta gärna hjälp av sortimentsöversikten och beställningsunderlagen som finns för er på
hjälpmedlsportalen samt att ni kollar av aktuellt lagerstatus i webSesam enligt ovan information.
I dagsläget har vi följande kännbara leveransstörningar:
- Transportrullstol Transit
- Duschpall Swift
- Barnhjälpmedel från Etac

________________________________________________________________________________

Vi önskar er alla en riktigt skön
fortsättning på sommaren och en fin
semester!

_______________________________________________________________________________________

Har ni frågor och funderingar är ni välkomna att höra av er till
Lena N Hansson eller Cecilia Pålsson
Hjälpmedelskonsulenter inom Hjälpmedelsverksamheten
E-post: hjalpmedelskonsulenter-lansservice@norrbotten.se

