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NYHETSBREV SCA NETWORK - NR 3, 2021 

Som medlem i SCA Network är man välkommen som medlem i vår Facebook-grupp. Den är en så 
kallad hemlig grupp. Det innebär att den bara är tillgänglig för deltagare i gruppen och bara för 
medlemmar. Hör av er på e-post till sofie@sca-network.com om ni har Facebook och vill vara med!  

Tidigare nyhetsbrev hittar du här: http://www.sca-network.com/foreningen/nyhetsbrev/ 

I detta nyhetsbrev har vi valt att skriva en del om hjälpmedel. Dels några ord på vägen kring 
processen, dels några konkreta hjälpmedelstips. 

 

Hjälpmedel – att hitta rätt och få rätt 

Det finns ett oändligt utbud av hjälpmedel. Det hjälper att vara påläst för att kunna förklara vad man 
vill ha. När man väl vet vad man vill ha, behöver man också få det aktuella hjälpmedlet beviljat i sin 
region också. 

Vissa kommuner och regioner delar på vem som ansvarar för bidrag till utrustning och anpassningar, 
medan i vissa kommuner går allt genom hemsjukvårdens arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Det 
finns också regionpolitik och regler som styr detta.  Det bör observeras att samma regler inte gäller i 
hela landet, för samma diagnosgrupp. Det är därför viktigt att ta reda på hur processen ser ut i din 
region.  

För att underlätta informationssökandet kan följande tips vara värdefulla: 

• Fråga i vår Facebook-grupp om någon annan har något liknande problem eller 
frågeställning. 

• Fråga arbetsterapeuter och sjukgymnaster. 

• Prenumerera på nyhetsbrev från hjälpmedelsföretag, tex www.swemed.se,  
www.etac.com, www.keepon.se , www.eloflex.se, www.minicrosser.se, 
www.hmcsverige.se . 

• Besök mässor om du får möjlighet. 

• Kolla in http://www.sca-network.com/fakta-sca3/hjalpmedel/ . Har du förslag på 
tillägg så blir vi väldigt glada för förslag! 

• Var aktiv i din kommuns hjälpmedelsråd om du har möjlighet. 

 

Gånghjälpmedel och träningsredskap 

Några av våra medlemmar har en sk Veloped, en robust rollator som tar sig fram i tuffare terräng och 
med lätthet tar man sig över gatstenar och trottoarkanter, läs mer på  www.trionic.se . 
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Andra gångredskap är rollatorer och gåbord/rollator med armstöd. Fråga din kontakt. 

Det finns ett gångträningsredskap som heter LiteGait, som kan köpas in av rehabkliniker eller 

fysioterapeut-mottagningar. Redskapet är utformat som en sele som är upphängd i ett stativ. När 

man har selen på sig behöver man inte bekymra sig om sin balans, och fysioterapeuten får fria 

händer att arbeta med dig istället för att hålla koll på din balans. Är du nyfiken, se 

https://www.rehab-partner.dk/sv/litegait-foer-vuxna/ eller https://youtu.be/FQ0PcJWxS2k . 

Du kan prova att fråga på ditt rehabcenter, och erbjud dig att vara test-pilot vid en demo. 

Kontaktuppgifter finns på hemsidan ovan, annars kan du bara e-posta info@sca-network.com så 

hjälper vi dig. 

Stöd i vardagen 

Det finns en uppsjö av bra hjälpmedel som kan underlätta livet. Allt från specialutformade saxar, 
bestick, sondmatningsutrustning, griptänger, vårdsängar, häverts, till handtag och gripstänger. Den 
senare kan vara en sk Gripo-stång, https://svancare.se/produkter/gripo-alu/ som kan ge ett 
värdefullt stöd i vardagen. Det är inte godkänt som hjälpmedel i alla kommuner, men värt att fråga 
om. 

Förflyttning på hjul 

Det finns väldigt många typer av manuella och elektriska fordon på hjul.  

Vi tänkte omnämna några exempel på el-drivna fordon här: 

Eloflex www.eloflex.se 

Permobil www.permobil.com/sv-se (se F5 Corpus VS)  

Blimo www.blimo.se 

Eloped www.eloped.se  

 

Tack för inkomna gåvor! 

Tack för flera inkomna gåvor och nya medlemskap! Det är pengar och samlad gemenskap som gör 
skillnad och ger oss möjlighet att påverka forskningen kring SCA3. 

Företagssponsorer 

Denna gång har vi inga nya företagssponsorer att presentera. 

OM NI HAR FÖRSLAG PÅ NYA FÖRETAGSSPONSORER – TVEKA INTE ATT KONTAKTA OSS på info@sca-
network.com! 
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Nedan följer presentationer av de företag som valt att stödja föreningen med ett sponsorskap. Deras 
bidrag är ovärderligt för föreningen och vi har en förhoppning om att ni som medlemmar i första 
hand stöttar våra sponsorer vid val av era leverantörer. Om man klickar på logotypen så kommer 
man till företagets hemsida eller kontakt. De finns också på http://www.sca-
network.com/medlemskap/foretagssponsorer/ 

 
Sponsor: Stor 
 

 

   
 
 
 
 
Sponsor: Liten 
    
 
    
 
 

 

Vi tackar våra sponsorer och medlemmar för deras bidrag! 

Det var allt för denna gång. /Styrelsen för SCA Network 

 

Vill du vara med som medlem hittar du information här: http://www.sca-network.com/medlemmar/ 
Skulle Du vilja stötta föreningen med ett bidrag (engångssumma eller månadsinsättning) så är det 
också välkommet. 
 Det går också att bli företagssponsor. Kontakta styrelsen på info@sca-network.com om Ditt företag 
önskar bli företagssponsor. Viktigt att veta är att föreningen är helt ideell, där alla medel som samlas 
in i föreningen går till forskning. Sätt in pengar på bankkontot clearing: 1235 kontonr: 0226891hos 
Danske bank. 
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