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Sofia Josefsson har restriktioner i resande och möten. Fick inte till Skype. 

 

Föregående mötesanteckningar: 

Går igenom föregående protokoll. 

Återtagande av hjälpmedel. Jurist Dina Jakobsson menar att det inte finns någon skyldighet att 

vi som privatperson, (ej i tjänst) ska gå fram om man ser något. 

Kostnaden för trehjuliga som faktureras patient diskuterades. 500kr i startavgift då det är första 

förskrivningen för patient. 

Nya avtalet B3, B4 och B4 stå. 

AEN-modulen stöder inte att ändra förskrivare i modulen. 

 

Elrullstolar: 

Ny upphandling: elrullstolar med manuell styrning och elrullstol med motoriserad styrning för 

utomhusbruk.  

Vi önskar att få in synpunkter från förskrivare, synpunkterna skickas till Anders Gille. 

Det finns synpunkter från externa som kommer att skickas till Anders G. 

 

Ramper: 

Ny upphandling  där anbud ligger ute. Utvärdering planeras med avtalsstart 1 november 2020. 

11 objekt är det i upphandlingen. Det är nya objekt med i upphandlingen.  

 

WebSesam: Inget nytt 

 

 

Hemsidan:  

Nyhetsbrev problem med distribution. 

 

 

 

 

 

 



 

Övriga frågor: 

Elrullstolsförvaring: Anders sitter med i grupp där det ska tas fram förslag om 

elrullstolsförvaring. Förslag är på gång som ska lämnas till politiker för beslut. 

Det är fortfarande många problem att lösa. 

 

 

 

Fråga om kriterier för elrullstol: Patient med barn. Progredierande sjukdom. Har egenköpt 

elrullstol med styre. 

Fråga om hur man ska se på detta då patient är delvis gångare men blir påverkad.  

Att klara vardagen och ta hand om och vara med barn kan vara ett skäl till att kunna förskriva 

elrullstol. 

 

Vi tittar på riktlinjerna för elrullstol med manuell styrning enkel och avancerad, som de ser ut 

nu. 

Tittar även på elrullstol med motoriserad styrning, likheter och skillnader. 

Lägga/byta till ”uppmärksamhet” i texten, i stället för simultankapacitet. 

Titta på text om: utprovning tillsammans med konsulent. 

Titta på text om: förskrivare ståstol. 

Nästa möte:  

 20/10 kl. 13.15 – 16.00 

Centrum för Hjälpmedel, Entré 2 

Konferensrum 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


