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Anteckningar från mötet  Ansvar/färdigdatum 

Presentation av 

mötesdeltagare:  
 

Godkännande av 

dagordning:   
 

Föregående 

mötesanteckningar: 
 

Föregående möte: 

Går igenom föregående 
mötesanteckningar. 
Beslutsförfarandet 

Garagefrågan är inte löst. 
Ligger just nu hos SKR för 

vidare utredning, denna fråga 
är av intresse för hela Sverige. 
Södra: Susanne A frågar om 

förvaring av elrullstol hos 
granne som då ska lämna och 
hämta elrullstol till patient. 

Inte någon lämplig lösning, 
patient blir inte självständig 

och mycket beroende av att 
grannen är hemma.  
Justeringar av riktlinjer som vi 

pratade om vid förra mötet, vi 
måste kolla om detta är 

åtgärdat något med Anders 
Gille. 
Återtagande av elrullstolar. 

Fortfarande ett problem som vi 
stöter på. 

Kognitiva test, Sofia J har 
provat Moccatest och MMT. 
 

 

 



Elrullstolar (upphandling, 

synpunkter sortiment, 
avvikelser, nyheter) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramper (upphandling, 
synpunkter sortiment, 

avvikelser, nyheter): 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WebSesam: 
 

Hemsidan: 
 

Övriga frågor: 

 
Nästa möte: 
 

Elrullstol: Nytt avtal som 

startar 1/5, det är de trehjuliga 
stolarna samt elrullstol för 
utebruk som är på detta avtal. 

Visar en powerpoint om det 
nya avtalet. 

CFH ska ta fram en utbildning 
för att göra det möjligt att 
förskriva de två modeller av 

trehjuligt. För de som tidigare 
gått förskrivarutbildning. 

För de som önskar gå 
utbildning finns förnärvarande 
ingen plan. 

Ny upphandling på gång 
gällande inne elrullstol idag 

Real 6100 samt elrullstolar 
enklare modell Ichair MC3 
och MC Front. 

Ramper: Anders Gille 
presenterar  den nya 

rampupphandlingen. Visar 
sortimentsöversikten.  
Är sortimentsöversikten 

gällande tröskelramper 
tillräckligt tydlig? Behöver vi 
förtydliga mer? 

Hör av er till Anders om 
förtydligande önskas. 

Lättviktsramper: Ny riktlinje 
som visas för gruppen. 
Det är inte kopplat mot den 

nya webben just nu men ska 
åtgärdas. Det är generellt 

problem. 
Websesam: Inget 
 

Hemsidan: Är inte helt enkelt 
att hitta på hemsidan.  

Övriga frågor: Inget 
 
19/10 kl.13.15-16.00 

mötesform får vi återkomma 
med 

 

 


