
 

 Mötesanteckningar 
Mötesdatum Utskriftsdatum 

210302  
Möte avsåg Plats 
Sortimentsgrupp Hygien, larm- och fjärrstyr, 
arbetsstolar 

Skype-möte 

Mötesledare Sekreterare 
Torbjörn Persson Erika Nordin 
 
 
-Närvarande 
Hanna Engman, Örebro kommun 
Anna Fransson, Örebro kommun 
Anna Rydén, USÖ 
Annika Kleber, Lindesberg kommun 
Malin Sirén, Degerfors kommun 
Lotta Spång, Askersund kommun 
Anders Gille, CFH 
Erika Nordin, CFH 
Torbjörn Persson, CFH 

Distribution 
Anteckningarna läggs ut på CFH´s hemsida.  

Anteckningar från mötet Ansvar/färdigdatum 
Föregående mötesanteckningar:  
Workshopen är fortfarande inte bortglömd. Hur kan vi få till detta i 
dessa tider? Kan vi använda ”Att tänka på….” som finns på hemsidan – 
kan vi samla tips, trix och idéer där?  
Inget svar har kommit från verksamhetschefen på frågan gällande 
toalyft. 
Inget svar har kommit från verksamhetschefen på frågan gällande 
passiva larm.  
Sittlås till sängryggstöd kommer inte bli standardkomponenter.  
 
Sortimentsområde Hygien:  

• Upphandling/sortiment 
• Frågor/ tips/ synpunkter: 

Stapla lätt – kan man vända på benen för att få en lägre höjd? 
Svar: Ja.  
Duschstolen Kulan finns även som en låg modell. Denna 
förskrivs på pappersförskrivning.  
Det har saknats delar i kartongerna för Hi-Loo, t ex skruvar. 
Tyvärr är inga avvikelser skrivna på detta.   

 För tillfället pågår en utvärdering av Mi-Loo. Mer information 
 kommer längre fram om denna kommer att tas in i sortimentet 
 eller inte.   
 
Sortiment Arbetsstolar: 

• Upphandling/sortiment 
Upphandling pågår. Avtalsstart 1/6. Mer information kommer i 
Nyhetsbrevet under våren och ny sortimentsöversikt läggs ut på 
hemsidan inför avtalsstart.   

• Frågor/tips/synpunkter 
Patienten har blivit ersättningsskyldig då arbetsstolen har skadat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



golvet i hyreslägenheten. CFH kan inte ge ersättning för skador.  
 

Larm/fjärrstyr: 
• Upphandling/sortiment 

Avtalet för EP-larm och anhöriglarm är förlängt 1 år. 
Läkarstudent gör en studie gällande EP-larm. Kan vara intressant 
att ta del av detta.  

• Frågor/tips/synpunkter 
Inget nytt.  

 
Sängryggstöd: 

• Upphandling/ sortiment 
Upphandlingen startar i mars. 

• Frågor/ tips/ synpunkter 
Fortfarande ett problem med sängryggstöden för tyngre brukare.  
 
Svårt att få det att fungera vid bredare sängar, t ex 140 cm. Finns 
sängryggstöd för 120 cm breda sängar, ej bredare. Vi kollar om 
det är möjligt att använda ett sängryggstöd för 120 cm till en 
bredare säng. T ex Sterner för 120 cm säng till en 140 cm bred 
säng.  
 
Önskemål om att lägga till information gällande sittlåsen i 
sortimentsöversikten.  

 
Websesam: 

• Information 
Inget nytt.  

• Frågor/ synpunkter 
 
 

Hemsidan: 
• Information 

Nya hemsidan är startad.  
• Frågor/ synpunkter 

Svårt att hitta i den nya Webben.  
 
 
Övriga frågor: -  
 
 
Nästa möte: Tisdag 5/10 kl. 13.15-16.00.  
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