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Godkännande av dagordning:   
 
Föregående mötesanteckningar: 
Går igenom föregående protokoll. 
 
Elrullstolar: 

• CFH: Ny upphandling som pågår: Elrullstolar med manuell styrning, samt 
elrullstolar med motoriserad styrning för lantlig, ojämn eller kuperad miljö.  
Anders berättar det som går om pågående elrullstolsupphandling. 

• Södra: Förslag att CFH har liknande rutiner kring beslut om förskrivning av 
eldriven rullstol som Västra Götaland-regionen. 
”En grupp som bedömer konsultation för att bevilja eller avslå ansökan”. 
 
CFH: Konsulenter tar inte beslut i ett ärende utan det ligger på förskrivare efter 
utprovning. Det går att skicka in konsultation om man så önskar för att få hjälp 
med utprovning av trehjulig elrullstol. 
 

• Västra: Vad säger vi till patienterna angående förvaring av elrullstol? 
Finns inga klara besked, förslag ligger hos politiker för att ta beslut. Utredning 
har kommit fram till att det inte finns någon skyldighet att få förvaring via BAP. 
  

• Västra: Hur kan vi enkelt mäta hur långt en elrullstol har gått? Detta är ett stort 
dilemma då det känns som att många går alldeles för lite. 
Drifttid och hur CFH kan mäta tid. Det går att mäta av tiden via elektroniken i 
alla elrullstolar via dator, några leverantörer har det synligt i display. 
 
 
 
 



• Västra: Förslag på omformulering i riktlinje: ” Det står följande under ”tänk på” 
– Om det framkommer att den eldrivna rullstolen inte nyttjas mer än 50 
timmar/år och inga rimliga skäl finns kan den eldrivna rullstolen återtas.   
Är det inte bättre att det står ” ska den eldrivna rullstolen återtas Om inte 
särskilda omständigheter föreligger. ” 
Gruppen tycker att vi ska arbeta för en förändring från KAN till SKA. 
 

• Örebro: Riktlinje formulering under TÄNK PÅ ”Enkel eldriven rullstol med 
manuell styrning förskrivs endast utifrån konsultation till Centrum för 
hjälpmedel.”  
-Är ändrat till : ” Arbetsterapeut som inte gått utbildning för att själv prova ut 
enkel eldriven rullstol med manuell styrning förskriver elrullstol utifrån 
konsultation till Centrum för hjälpmedel.” 

• Örebro: Blankett “Punkter på vad en utprovning kan innehålla”.   
-Ny version publicerad.  

• Örebro: Synpunkter på ”Överenskommelse vid lån av hjälpmedel” 
Varför tog skrivning bort runt framförandet av elrullstol med alkohol och 
droger. 
Kolla med Anders 

• Örebro: Återtagande av eldrivna rullstolar. 
Annelie, viktig att alla behandlas lika vid återtagandet. 
Vem ansvarar för att hjälpmedlet kan tas i retur. 
Viktigt att hjälpas åt, i de enkla fallen är det inget problem vid återtagande men 
då patient inte vill lämna åter blir det svårt att ta tillbaks elrullstol. 
Jurist Dina Jakobsson Har skrivit boken ”Juridik för legitimerade 
arbetsterapeuter”, i tredje upplagan 2019, sid 62 finns beskrivet återtagande av 
hjälpmedel. Kort sammanfattning: ”Efter att förskrivare informerat patient om 
risker och att förskrivning upphör. Sedan göra en journalanteckning med 
ställningstagandet för återtagande av hjälpmedel. Då upphör 
förskrivningsansvaret för hjälpmedlet”.  
Däremot framgår inte där vem som ansvarar för att hjälpmedlet tas tillbaks till 
Hjälpmedelscentral. 

• Örebro: Man behöver upplysa patienten om att vid eventuell flytt tänka på att 
det måste finnas förvaringsutrymme för elrullstolen i nya bostaden. Annars risk 
att patienten inte får ha elrullstolen kvar? 

• Krav på medicinskt underlag för samtliga patienter inför förskrivning av 
eldriven rullstol. 
Upplevs som svårt att få ett bra underlag från läkare. Svaren blir ofta positiva 
och det ses inte till de risker som finns runt patient. 
Tips: att ta hjälp av fysioterapeut/sjukgymnast för att bedöma gångförmåga. 
Finns det några bra kognitiva test inför utprovning av elrullstolar.  
 

• Diskussion om trehjuliga elrullstolar, ska vi försöka snäva in kriterier? 
 
 
 
 
 
 
 



Ramper: 
• Ramper (upphandling, synpunkter sortiment, avvikelser, nyheter)  

CFH: Rapport resultat upphandling ramper.  
Anders visar vad upphandling givit för resultat. Sortimentsöversikten är inte 
färdig med det nya sortimentet. 
Avtalsstart till 1/11. 
Riktlinjer ramper/Sofia KGA . Tröskelramper är fortfarande för tillfälligt bruk i 
väntan på BAP. 

 
WebSesam: 

• AEN är borttaget från WebSesam. 
AEN kolla om den informationen är borttagen från hemsida 

 
Hemsidan: 
 
 
Övriga frågor: 
 
 
Nästa möte: 
Tisdag 16 mars kl. 13.15 – 16.00 
Centrum för Hjälpmedel, Entré 2 
Konferensrum 1 
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