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Mötesanteckningar sortimentgruppsmöte hygien, larm- och
fjärrstyrning samt arbetsstolar
Plats: Skype-möte
Närvarande:
Från CFH:
Torbjörn Persson
Pernilla Hedlund
Erika Nordin
Representanter från länet:
Anna Fransson, Älvtomta hemsjukvård, Örebro
Anna Rydén, USÖ
Kristina Nilsson, USÖ
Annika Kleber, Lindesbergs kommun
Lotta Spång, Askersunds kommun
Marita Andersson, Askersunds kommun
Marina Fromell, Degerfors kommun
Malin Siren, Degerfors kommun
Genomgång av föregående mötes minnesanteckningar.
- Frågan gällande workshop finns kvar att utveckla och är inte bortglömt.
- Har fortfarande inte fått något svar på frågan gällande toalettlyften. Ett underlag har skrivits till
verksamhetschefen gällande detta. Anna F önskar att få ta del av underlaget för att kunna
använda på kommande möte med MAR Erika.
- Passiva larm, frågan har varit uppe och diskuterats med verksamhetschef och enhetschef. Inget
svar ännu.
CFH kommer att skicka ut ett dokument med ”hjälpfrågor” som kan ligga till grund för ett
eventuellt beslut gällande en utökning av sortiment med passiva larm. Dokumentet skickas först
till deltagarna i den externa sortimentsgruppen.
- Hygienstol My-Loo ligger nu med i sortimentsöversikten.
- Duschbänk för hög brukarvikt: Skruvarna som Anna F har fått prova till duschbänken känns inte
som att de har så hög kvalité. Hon fortsätter att följa upp detta för att se hur det blir över tid.
Status för de olika sortimentsområdena
Hygien:
- De orangea mynten till duschbrädan har blivit sämre i kvalitén. Går lätt sönder. Etac är
informerade om detta.
- Duschbänk XXL. CFH ska se om det finns en duschbänk som tar brukarvikt över 300 kg.
Arbetsstolar:
- Det kommer att vara en 1/2 dags utbildning, förmiddag respektive eftermiddag torsdagen den
7/4. Anmälan är öppen.
- Det har varit leveransproblem på arbetsstolar med elfunktion, men hoppas att detta nu är löst.
Larm/fjärrstyr:
- Upphandling har startat för detta område och avtalsstart september 2022. Här ingår även
anhöriglarmen och EP-larmen.
- Idag kan vi tillhandahålla en porttelefon från Abilia, men utifrån regelverket MDR kommer de att
sluta tillhandahålla denna porttelefon. På marknaden finns det tyvärr inget annat alternativ.
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Sängryggstöd:
- Nytt avtal kommer att träda i kraft från den 1 juni 2022. När vi vet vilka leverantörer som har
vunnit upphandlingen och när allt är klart kommer information i nyhetsbrevet.
- Fråga kommer upp om man får lägga ett mindre sängryggstöd i sängen, t ex ett sängryggstöd på
80 cm i en 90 cm bred säng. SVAR: Till säng 80, 90, 105 och 120 cm finns det sängryggstöd som
matchar bredden på sängen. Har brukaren en säng på 100 cm kan det fungera med antigen 90
cm eller 105 cm brett sängryggstöd. Ni som förskrivare får göra en bedömning av vad som
fungerar bäst för patienten och hur sängen ser ut och hur den är placerad i rummet.
Övriga frågor/information:
CFH: Det är ett nytt sätt att skicka in konsultationen till CFH. Konsultationer ska skickas in digitalt via
Centrum för hjälpmedels förskrivarportal. Mer information om detta hittar du på vårdgivarwebben.
Det du gör är att:
1. Fyll i blanketten digitalt
2. Spara ner den temporärt på din dator
3. Skicka in den till CFH via Förskrivarportalen
Påminner om att läsa Nyhetsbrevet som skickas ut från Centrum för hjälpmedel.
Nästa möte

Tisdagen den 4 oktober kl. 13.00-15.00 på Centrum för hjälpmedel.

