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Anteckningar från mötet
Föregående mötesanteckningar:
Anteckningar gicks, igenom inget oklart.
Elrullstolar (upphandling, synpunkter sortiment, avvikelser, nyheter) :
-Ett objekt B1, (MC Front) blev överklagat och ny upphandling håller på med en ny
utvärdering.
-Annelie B frågar om batteriladdning till Orion. Läser man i bruksanvisning så stämmer inte det
med den information om laddning som finns i informationsbladet.
-Åsa L, Förvaring på de joystickstyrda elrullstolarna, att få med sig varor hem efter inköp i
affär. Det är svårt att komma åt ryggstödet där väskkrokarna finns. Viktoria A har sett något
som skulle kunna vara en korg/vagn i affär som sätts fram på rullstol.
-Trehjuliga som står på delförråd under ganska lång tid, som inte blivit förskriva. CFH tar på sig
att skicka till de förskrivarna och ställa frågan.
Ramper (upphandling, synpunkter sortiment, avvikelser, nyheter):
-Fästremsor till Quickramp är styckvis förpackade, framgår nu i sortimentsöversikt hur det ska
förskrivas.
-CFH kan hjälpa till med kapning av ramper om det framgår i beställning. Skriv avvikelse om
det inte blir gjort.
-Åsa Lindberg: 1 metersramp, kommer förpackad så det går åt bra verktyg att kunna få upp
förpackning.
Anders G får ställa frågan till leverantör om det går att annan förpackning eller om CFH kan
sköta uppackning innan utleverans.
-Rampen Anyramp är utgående sortiment pga att leverantör missat i upphandling.
-Anders G, lättviktsramper, har inte förskrivits så mycket.
Fråga från Viktoria om att få lättviktsramp som alternativ till aluminium ramp, då den är mycket
lättare att flytta mellan platser. Den är mer känslig mot stötar.
WebSesam: (Information Frågor/ synpunkter)
Inga frågor

Hemsidan: (Information Frågor/ synpunkter)
-Det är inte helt enkelt att hitta på vår hemsida, tycker många förskrivare.
(CFH styr inte över upplägget på hemsida)
-Det går mycket bra att ringa Kundtjänst.
-Kundtjänst får mycket beröm för det jobb de gör och den hjälp de ger.
-Utskrift riktlinjer. Riktlinjer kan skrivas ut direkt från webben genom webbläsarens funktion.
Nedan exempel i Edge:
Klicka på de tre prickarna i webbläsaren och sedan på ”Skriv ut” i menyfältet
Kontakta Kundtjänst om det inte fungerar.

Övriga frågor:
-Hur ska vara möten se ut framöver, ska vi fortsätta digitalt eller ska vi mötas fysiskt.
Vi planerar för ett digitalt möte till hösten men bokar av ett rum om det skulle vara nödvändigt
med fysiskt.
-Workshop elrullstolsförskrivning; Tobbe P hör av sig till Elisabeth D om det kommer ut mer
information till Sortimentsgruppen, om det är något som kan förberedas inför Workshop den
27/4.
Nästa möte:
6/10 kl. 9.00-11.00

