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

Anteckningar från mötet

Föregående mötesanteckningar:
Förslag om workshop är inte bortglömd.
Toalyft, frågan skickad till v-chef inte fått något svar tillbaks.
Larm/fjärrstyr liten efterfrågan men viktigt att det finns att tillgå.
Inventering strul, nytt upplägg för att prova om det blir bättre: Kajsa
Johansson från CFH och Anna Fransson samt Hanna Engman tittar på
förändringar som kan leda till mer riktiga inventeringssaldon.
Sortimentsområde Hygien:
•

•

Utskriftsdatum

Upphandling/ sortiment
Ny upphandling klar 1/5. Produktförändring på ett objekt
Hygienstol med drivhjul den kommer från firma Etac. Etac Swift
mobil 24-2.
Karo Pharma har bytt återförsäljare tillbaks till Swereco.
Frågor/ tips/ synpunkter:
Lägga Kulan foten beställningsbar i Websesam och komplettera
det på sortimentsöversikten.
17276, Kulan Handtag 22 mm, är benämningen och den ligger
beställningsbar i WebSesam. Justering görs i sortimentsöversikt.
Kulan sitsar, där har upptäckts ett hål som ska vara täckt men nu
saknas täckningen.
Påtalat till Swereco.
Staplalätt ny hink instruktion på produkt stämmer inte med hur
man ska göra. Frågan är skickad till Swereco (201020). Film
skickad till externa sortimentsgruppen om den nya hinken och
montering.
Hi-Loo Adapter, anpassa kortare ca 5mm att skicka till Anna F
och Hanna. Andra får höra av sig vid behov.
Avkortade adaptrar skickade för att prova (201020).

Ansvar/färdigdatum

Vred för att låsa fast toaförhöjning sitter ofta fast efter en
tidsanvändning. Även vass att hålla i då det ska monteras/skruvas
fast och loss. Frågorna är ställda till ETAC. Svar från ETAC:
Efterhand så kan snabbmuttern röra sig lite uppåt i
hålet(porslinet) då den vill klämma åt skruven.
Då kan det vara lite svårare att skruva loss. Man kan dra ner den
lite grann innan man börjar skruva.
Synpunkten om de vassa kanterna på muttern är
framförda(201020).
Anna R, USÖ: Saknar en duschstol med ett intimurtag som
liknar mer hålet på toalett. Det kan vara personer som har svårt
att flytta fram lite på de duschstolar som idag finns med
intimurtag. Har sökt i Hjälpmedelstjänsten för att leta produkt
men kan inte hitta någon modell. (201010)
Sortiment Arbetsstolar:
• Upphandling/ sortiment
Upphandling pågår som ska vara klar till våren 2021.
Röd knopp önskades och finns nu att beställa artnr 56903.
Låsning för bromsspaken, finns nu att beställa artnr 25cm spak
31929, 35cm spak 66078.
• Frågor/ tips/ synpunkter
Finns en önskan att få en högre sitthöjd då stolen är lågbyggd.
Avvikelse från Eurovema, fotring som gått sönder.
Återkoppling från förförra mötet om justering sitskolv svårt att
låsa utan att lyftkolven glider ner till samma läge.
Fråga om Kriterier, förhöjningsklossar. ???
Larm/fjärrstyr:
• Upphandling/ sortiment
•

Frågor/ tips/ synpunkter
Passiva larm, vems är ansvaret.
De aktiva larmen tillhandahålls av regionen, de passiva larmen
hamnar mellan stolarna.
Frågan har varit uppe tidigare men svaret har varit från chef att vi
inte ska tillhandahålla det.
Frågan om passiva larm tas vidare till V-chef som får ta beslut
om vidare hantering.
Ep-larm avtalet förlängt 1 år.
Testar nu ett fallarm på patient där det inte fungerar med EP-larm
som sitter på handled och känner av skakningar.

Sängryggstöd:
• Upphandling/ sortiment
Upphandling sängryggstöd.
•

Frågor/ tips/ synpunkter
Sängryggstöd för tunga brukare. Sterner sängryggstöd.
Avvikelse då att patient har ramlat ur sängen där resårmadrassen
gett vika.
Förskrivare får gärna höra av sig om de ser något på marknaden.
Sittlås kan det bli en standardkomponent?
Förtydliga i sortimentsöversikt.
Sittlås, de gamla sittlåsen passar inte då de är för smala, passar
90 säng. 120 säng har ett annat sittlås.
Skicka synpunkter till Pernilla Hedlund.
Brummande ljud från motor. Kort ryggstöd för en del patienter.

Websesam:
• Information
AEN har tagits bort. vad vi vet så är inget nytt på gång.
Ny version är planerad men ligger långt bort i tiden.
• Frågor/ synpunkter
Hemsidan:
• Information
Ny hemsida där start har flyttats fram oklart när den kommer.
Turné ska planeras runt i länet för en informationsträff.
• Frågor/ synpunkter
Övriga frågor:
• Avvikelser, det kommer tillbaks att det inte går att koppla
avvikelse till hjälpmedel, behöver förtydligas i månadsbrev.
• Kolla avvikelse rutin.
Nästa möte:
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