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Distribution 
Anteckningarna läggs ut på CFH´s hemsida 
under Förskrivarportalen, sortimentsgrupper. 

Anteckningar från mötet Ansvar/färdigdatum 
Föregående mötesanteckningar:  
Anna Rydén tar upp att det är ett bra förslag på att ha Workshop; 
allmänna råd, tips och idéer, tyst kunskap, att vi ska kunna delge 
varandra det, frågan är hur och på vilket sätt? Går det att samla under 
allmänna råd på hemsidan under respektive sortiment?  
 
 
 
Ärende där patient ska flytta och BAP har gjort en anpassning med 
spol/tork funktion och CFH står för toalyften. Blir ofta mycket strul i 
dessa ärenden när flera aktörer är inblandade. Mycket för förskrivaren 
att rodda med mellan BAP och CFH, ofta oklart. Lättare förut när BAP 
tog hela ärendet. Torbjörn har tagit upp frågan och lämnat förslag på 
åtgärd vidare till verksamhetschef på CFH. Återkommer till gruppen när 
svar har kommit.  
 
 
Sortimentsområde Hygien:  

• Upphandling/ sortiment  
Upphandling pågår, ska träda i kraft 1 maj 2020. Inga egentliga 
förändringar på hygiensortimentet för CFHs del.  
 
Fråga om att byta den hårda ryggen mot den mjuka som standard 
på duschstol Kulan. Brukarvikten minskar då från 150 kg till 130 
kg. Gruppen anser att den hårda fungerar bra. Om behov finns av 
mjuk rygg kan det beställas till brukar eller lägga upp som artikel 
till delförråd.  
 
 
 

 
Torbjörn tar med 
till HME gruppen. 
Återkoppling vid 
nästa möte eller via 
Nyhetsbrevet.  
 
 
Torbjörn 
återkopplar till 
gruppen när svar 
har kommit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Frågor/ tips/ synpunkter: 
Avvikelse från Örebro kommun Anna och Hanna:  
- Duschpall Kulan, för samma person har sitsen spruckit 

sönder vid tre tillfällen samt att låsspärren på ett ben lossnat. 
Plasten ser ibland ljus ut på vissa ställen och verkar svag.  

- Duschpall Kulan, avsaknad av hål på ett ben. 
- StaplaLätt, sitsen fram till på kanten har inget stag under sig 

och sitsen spricker. Torbjörn vet om problemet och har pratat 
med leverantör. Vid tillverkning blåses plasten in just där och 
det kan bli en försvagning.  

- HiLoo, fattas delar i kartongen i ett ärende. Vid ett annat 
ärende har det varit fel höjd på underredet i förhållande till 
höjden på sitsen 

- HiLoo, den vita låsskruven har vittrat sönder, lossnat och 
sitsen blivit lös.  

  
                 Önskemål om att badkarsbrädan ska finnas i bredare 
                 utförande. Torbjörn informerar om att det i dagsläget inte  
                 finns någon sådan på marknaden.  
 
 
Sortiment Arbetsstolar: 

• Upphandling/ sortiment  
Upphandling har nyss startat, ska vara klart till hösten 2020. Inga 
synpunkter har kommit in från gruppen.  
Inköpsstopp Eurovema arbetsstolar.  
Frågan ställs till gruppen om utbildning på arbetsstolar som är 
förskrivningsbara i Websesam. Om behov finns eller andra 
önskemål/behov om utbildning runt arbetsstolar. Mejla 
önskemål/behov till Erika Nordin.  
 

• Frågor/ tips/ synpunkter 
Lås-spaken på Real arbetsstolar lossnar fortfarande, problemet 
har funnits i många år.  
Skriv avvikelse på dessa för att uppmärksamma leverantören.  
 
Önskemål om att knoppen på lås-spaken på Real arbetsstolar ska 
finnas i avvikande färg för att lättare kunna ses. 
 
En avvikelse har sänts in från Marina Fromell ang. arbetsstol 
Real där sitsen har lossnat från kolven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Larm/fjärrstyr: 
• Upphandling/ sortiment  

Anders visar sortimentsöversikten på omgivningskontroll. Finns 
nu mera många bra artiklar i den öppna handeln som täcker detta 
område. Förskrivning av omgivningskontroll har minskat 
kraftigt. Finns behovet att ha detta kvar i sortimentet? 
Funderingar från gruppen om det är dålig kunskap hos 
förskrivarna att detta sortiment över huvud taget finns samt att 
det inte alla gånger ingår i de basala vardagliga aktiviteterna som 
i första hand ska tillgodoses.  
Ber gruppen ta med om omgivningskontroll ska finnas kvar eller 
om det kan fasas ut. 
 
Inga större skillnader i sortimentet vad det gäller ep-larm.  
Ett nytt larm, via enstaka inköp, ska provas på patient där en 
kraftig lägesförändring sker vid ett ep-anfall. Patient har inga 
skakningar som påverkar den typen av larm utan faller ihop och 
tappar medvetandet för en stund. 
 

• Frågor/ tips/ synpunkter 
Larm till anhörig; fungerar bra enligt gruppen.  
 
Ep-larm; Anna Rydén informerar om att det fr.o.m. januari finns 
ett ep-team på neurologen som ska ta hand om denna 
patientgrupp.  

 
 
Sängryggstöd: 

• Upphandling/ sortiment 
Nuvarande avtal förlängs 1 år och sedan är det dags att starta upp 
med ny upphandling då avtalet löper ut. 

• Frågor/ tips/ synpunkter 
Sängryggstöd; önskemål om längre sladd till manöverdosan på 
Comfortabel sängryggstöd. Vid tex hemiplegi så kan det vara 
svårt att få sladden att nå runt till den fungerande handen/armen. 
Tips från gruppen att vända motorn till andra sidan om det går.  
Sterner sängryggstöd med den hårda skivan passar ibland bättre 
än den mjuka på Comfortabel sängryggstöd. Används vid tunga 
brukare, om det är en sängram som sticker ut/går upp så att 
motorn på Comfortabel sängryggstöd tar i sängramen. Sterner 
passar bättre till dubbelsäng, ligger stabilare.  

 
 
Websesam: 

• Information 
• Frågor/ synpunkter 

Delförråd som har direktlagerpåfyllnad och som inventerar varje 
vecka, där stämmer inte inventeringslistorna. Problem som är 
ganska nytt. Anna och Hanna tar kontakt med Kajsa. 
 



Hemsidan: 
• Information  

Hela Regionen ska få ny webbplats men lanseringen är 
framflyttad.  
 

• Frågor/ synpunkter 
Gruppen tycker att hemsidan har blivit bättre. Mycket bra att 
kriterierna ligger under resp. sortiment.  

Övriga frågor: 
 
Nästa möte:   6 oktober 2020, kl. 13.15-16.00. Konf. rum 1 
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