
  
 

 

P.g.a. Corona-situationen så har leverantören Etac, fått leveransproblem av duschstol ”Swift”  

samt fristående toalettstol ”Swift”  

Hur länge leveransproblemen beräknas pågå är oklart. Leverans sker men i mindre mängder. 

 

För att inte orsaka att stå utan dessa två produktområden, kommer vi tillfälligt även ta in 

kompletterande produkter. 

Priset kommer att bli dyrare på dessa ersättningsprodukter, då priset inte är reglerat i något avtal. 

Observera att detta endast är en tillfällig lösning under tiden som Etac har leverans- 

störningar. 

Beställningsunderlaget uppdaterat med dessa tillfälliga ersättningsprodukter. 

Länsservice förbehåller sig rätten att byta ut innestående och kommande ordrar till den 

duschstol som för tillfället finns inne på lager. 

  

Duschstol: Utleverans kan antingen bli ”Swift” eller ”Kulan” 

Fristående toalettförhöjning: Utleverans kan antingen bli ”Swift” eller ”Stapla lätt” 

 

Om ni som förskrivare inte kan tänka er 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 

 
Inkl. arm- och ryggstöd 
Sitthöjd: 42-57 cm 
Brukarvikt: 130 kg 

Sesam: 42257 
Pris: 505: - 
 

Duschstol ”Kulan” 
Leverantör: Swereco 
 
Inkl. arm- och ryggstöd 
Sitthöjd: 46-56 cm 
Brukarvikt: 150 kg 
Sesam: 51784 
Pris: 722: - 
 

Fristående toalettförhöjning ”Swift”  
Leverantör: Etac  
   
Sesam:  32590   
Pris:  455: -  

   

 

 

 

Fristående toalettförhöjning ”Stapla lätt”  
Leverantör: Swereco 

 

Sesam: 10680 
Pris: 720: - 

 

 

 

 

 

 

REGION NORRBOTTEN, hjälpmedel februari 2022 

Leveransproblem duschstol och fristående 
toalettförhöjning ”Swift” 
 



 

 

 

När beställningar av hjälpmedel måste göras i C2-formularet så finns nu en särskild ruta för patientens 

personnummer. 

Patientens personnummer ska anges i denna ruta och inte i rutan ”Beskrivning av ditt ärende”. 

Detta är viktigt för att klara sekretessen – när vi skickar svar till er, kommer text som anges i 

”Beskrivning av ditt ärende” med i svaret och detta får inte ske med personnummer. 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Har ni frågor och funderingar är ni välkomna att höra av er till 

Lena N Hansson  

Cecilia Pålsson  

Hjälpmedelskonsulenter inom Hjälpmedelsverksamheten 

E-post: hjalpmedelskonsulenter-lansservice@norrbotten.se 

 

 

Viktig information gällande personnummer i  
C2 beställningar 


