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Distribution 
Anteckningarna läggs ut på CFH´s hemsida. 

Anteckningar från mötet Ansvar/färdigdatum 
Föregående mötesanteckningar: Gick igenom föregående 
mötesanteckningar. 
Workshop finns kvar att utveckla och är inte bortglömt. 
Toalyft frågan, där har ett underlag skrivits till V-chef efter att frågan 
lyfts igen då ingen respons hade getts på tidigare fråga. Inväntar svar 
från V-chef. 
Passiva larm, frågan har varit upp och diskuterats med V-chef och 
enhetschef.  
CFH kommer att skicka ut ett dokument med ”hjälpfrågor” som kan 
ligga till grund för ett beslut vid CFH för en utökning av sortiment med 
passiva larm. Dokumentet skickas först till externa sortimentsgruppen. 
 
Sortimentsområde Hygien:  

• Upphandling/ sortiment: My-Loo är en ny produkt som under 
en period har förskrivits av arbetsterapeuter på Ängen istället för 
Hi-Loo i samarbete med Etac. I det stora så verkar det vara 
positivt. My-Loo kan anpassas med stödben på armstöd och är då 
godkänd för brukarvikt på 200kg. 
Önskemål att den läggs med i Sortimentsöversikten för tunga 
brukare. Den kommer att läggas med i sortimentsöversikten. 
Kristina N: Johanna Fors på USÖ som varit i kontakt med CFH 
angående patient med behov av duschstol med fällbara armstöd 
för att klara låg förflyttning till och från självständigt. Den finns 
inte i upphandlat sortiment utan köps in vid behov. Så har gjorts i 
detta fall. 
Gunnel Karlsson har frågat efter en duschstol med öppning i sits 
för att tvätta underlivet, någon sådan sits har CFH inte kännedom 
om utan får hänvisa till endera toastol StaplaLätt eller Hygienstol 
med drivhjul om behovet finns. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anna F: Duschstol för patient som väger mycket och där inte 
Duschstol Robust fungerar där har CFH köpt in en duschbänk 
som klarar 300 kg men har en bredare sits för att patient ska få 
plats. Frågan kom om det är möjligt att ha hjälpmedel för tunga 
brukare på lager så det kan bli snabbare leveranser då det ofta 
blir bråttom.  
CFH kan inte lager hålla produkter som inte är upphandlade, vi 
har problem redan idag att lagerhålla tillbehör och reservdelar på 
upphandlat sortiment. 
Anna F frågar även efter skruvar till Hi-Loo som är ca 100mm 
långa, det är ett mellanting mellan standard skruv och den 
fästsats som finns som tillbehör. Det kommer att skickas skruvar 
till Anna F som hon får prova med. 

 
 

 
Sortiment Arbetsstolar: 

• Upphandling/ sortiment: Upphandling klar. Mercado blev 
leverantör i alla objekt. Eurovema kan levereras i mån av tillgång 
vid CFH. 
Benämning på Arbetsstolar REAL 9000 kan vara förvirrande då 
Mercado har lagt till 12 och 24V i benämning på manuella 
arbetsstolar där det är gasreglering. Information finns i 
sortimentsöversikt och hör av er vid frågor. 
CFH kommer inte att bygga om gasreglering till elreglering som 
andra regioner kommer att göra. 
Ny bruksanvisning från Mercado till arbetsstolar som är 
tillverkade from 26/5 -2021. 
 

• Frågor/ tips/ synpunkter: Det kom en fråga från Anna Fransson 
om en låsbar bromsspak som standard på arbetsstol. Det kommer 
att finnas som tillbehör. 
Det har att göra med upphandling och de krav som kan ställas 
utan att de är konkurrenshämmande. 

 
 
 

 
Larm/fjärrstyr: 

• Upphandling/ sortiment: Upphandling har precis startat upp för 
CFH gäller upphandling EP-larm och det vi kallar Anhöriglarm. 
Passiva larm, frågan har varit upp och diskuterats med V-chef 
och enhetschef. CFH kommer att skicka ut ett dokument med 
”hjälpfrågor” som kan ligga till grund för ett beslut vid CFH för 
en utökning av sortiment med passiva larm. Dokumentet skickas 
först till externa sortimentsgruppen. 
Tas ett beslut av V-chef så kan det bli aktuellt med passiva larm. 
 

 
 



Sängryggstöd: 
• Upphandling/ sortiment: Information från Pernilla Hedlund 

som är sortimentsansvarig.  
Upphandling pågår vad det gäller sängryggstöd, avtalsstart med 
nya avtalet 1/6-22. 
CFH är passiva i upphandlingen. 
Era synpunkter bl.a. om mittmonterad motor, sängryggstöd för 
tunga brukare, sängryggstöd för bredare sängar än 120 cm är 
lämnade i den s.k. Verksamhets- och sortimentskartläggningen 
som lämnas till värdlänet. 
CFH har också lämnat med synpunkter som vi har.  
Sortimentsöversikten på hemsidan är uppdaterad med bl.a. info 
om sittlåset. 
Fråga som kommit om att få använda Sterners sängryggstöd i 
140 cm säng, så går inte det i dagsläget, utan vi får invänta 
resultatet av upphandlingen. 

• Frågor/ tips/ synpunkter: 
Anna Fransson frågar om Sterners ryggstöd som finns i mån av 
tillgång. Patient som har Sterners ryggstöd idag där ryggplattan i 
plast har gått sönder i kanten av ställningen/stommen. Är det 
möjligt att göra ett inköp om det inte finns tillgång på lager? 
I första hand en reparation, finns det på lager så kan det bli 
”tekniskt byte” och i sista hand inköp. Vi behöver också 
kontrollera nya regelverket, MDR. 

 
Hemsidan: 

• Information: Det ska göras en uppdatering på CFH hemsida. 
Det finns inget datum för när uppdatering är/ska var färdig. 

 
 

• Övriga frågor: Externa sortimentsgruppen: Malin Sirén är 
mammaledig, Anna Rydén har för tillfället en chefstjänst och 
oklart när eller om hon kommer tillbaks till nuvarande tjänst, 
Hanna Engman har också en chefstjänst för tillfället. Kollegor 
som är med får ställa fråga om annan kollega ska utses för att 
ersätta permanent eller tillfälligt. 
Vi pratar om att få ut information till kollegor så de får reda på 
vad vi diskuterat. Det är många som behöver få information. På 
distrikt kan det också vara olika kommuner som förskrivare ska 
få information. 
Vi får från CFH sida se till att information når ut, Det kan tas 
upp på MAR möten och att även förskrivare tar upp samma fråga 
till MAR från kommunens sida. 
Nyhetsbrev läses av för få förskrivare. 

 
 

• Nästa möte: 8 mars kl.13.15-16.00. Skype eller möte vid CFH 
det kommer att bestämmas utifrån läget med Covid-19. 
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