
  
 

Nu har vi även nytt sortiment på mobila lyftar, avtalet börjar gälla från 1 februari 2022 
(övriga lyftmodeller har nytt sortiment sedan tidigare, med start 1 december 2021) 

 

Sortimentsöversikt och beställningsunderlag uppdateras 

 

Nytt avtal lyftar 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

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

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

 

För att inte orsaka att stå utan duschstol kommer vi att tillfälligt även ta in ”Kulan” från Swereco.  

Då vi inte har avtal på denna produkt så kommer priset att bli 217: - dyrare. 

Observera att detta endast är en tillfällig lösning under tiden som Etac har leveransstörningar av 

Duschstol ”Swift”. 

 

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” eller 

”Kulan” 

 

Om ni som förskrivare inte kan tänka er denna lösning utan hellre inväntar Swift så är 

det viktigt att det tydligt framgår på ordern. 

 

 

 

 

 

Duschstol på avtal   Tillfällig modell Duschstol 

”Swift” från Etac   ”Kulan” från Swereco 

Inkl. arm- och ryggstöd  Inkl. arm- och ryggstöd  

Sitthöjd: 42-57 cm   Sitthöjd: 46-56 cm 

Brukarvikt: 130 kg   Brukarvikt: 150 kg 

Sesam: 42257   Sesam: 51784 

Pris: 505: -   Pris: 722: -  

 

REGION NORRBOTTEN, hjälpmedel januari 2022 

Nytt avtal klart även på mobila lyftar 

Leveransproblem duschstol Swift 
 

file://csu519/epi_ib/Documents/Publika/se/ls/Hjalpmed/Info%20portalen/2022/Nytt%20sortiment%20lyftar%202021%20-%20extern.pdf
file://csu519/epi_ib/Documents/Publika/se/ls/Hjalpmed/Info%20portalen/2022/Nytt%20sortiment%20lyftar%202021%20-%20extern.pdf


 

 

 

Från den 1 januari har vi nytt sortiment på fysio, det innefattar bla. 

- Tippbrädor 

- Ståstöd 

- Arm- och bentränare 

- Arm-, bål- och benträningsredskap 

Sammanställning nytt sortiment 

  

Arbete pågår med att uppdatera sortimentsöversikt och beställningsunderlag. 

Produktvisning och utbildning kommer att ordnas längre fram efter behov och efterfrågan. 

Leverantör Etac erbjuder flera kortare webinar på många av sina produkter. 

Gå gärna in via länken nedan och anmäl er till någon av dessa utbildningstillfällen. 

Etac webinar 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Från den 15 januari har vi nytt sortiment av madrasser. 

Sammanställning nytt sortiment madrasser 

Sortimentsöversikten och beställningsunderlagen uppdateras. 

Utbildningserbjudande madrasser från Järven Health Care 21, 23 feb. eller 1 mars. 

Inbjudan och anmälan 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

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 

Nytt sortiment Fysio 
 

Nytt sortiment madrasser 

https://www.nllplus.se/publika/se/ls/Hjalpmed/Info%20portalen/2022/Nytt%20sortiment%20fysio%202022hjmport.pdf
https://www.etac.com/sv-se/sverige/utbildning/vara-utbildningar/digitala-utbildningar-2022/
https://www.nllplus.se/publika/se/ls/Hjalpmed/Info%20portalen/2022/Nytt%20sortiment%20madrasser%202022%20-%20extern.pdf
file://csu519/epi_ib/Documents/Publika/se/ls/Hjalpmed/Utbildningar/2022/Inbjudan%20Järven.pdf

