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Anteckningar från mötet
Föregående mötesanteckningar: Gicks igenom. Garagefrågan är inte löst. Nytt avtal
B3 och B4 sedan 1/5 -21.
Elrullstolar:
Upphandling pågår gällande Klasserna A1, B1 och B2 (Real6100, Ichair modellerna).
Utvärdering under V43 av de objekt som lämnats in. Nytt avtal med början 1 feb
2022.
Utbildning trehjuliga elrullstolar, två datum har lagts ut 24/11 och 1/12.
Jämföra Fortress Calypso och Orion Metro. Mycket bättre stötdämpning. Kan fungera
till många som man tidigare tagit Sterling Elite.
Annelie B: Kan man beställa elrullstol till hemadress för att fortsätta körträning?
Svar: Om utprovning skett på CFH går det att få stolen hemskickad till patient mot en
transportavgift. Om stolen ska från delförråd tas den antagligen med till CFH för
omlastning innan den går ut till patientens hemadress. Det läggs då på en
transportavgift och eventuell startavgift vid förskrivning.
Några saknar underskriften som fanns på gamla lånevillkoret, ger lite tyngd kan
underlätta vid olika situationer, återtagande, misskötsel.
Svar: Beslutet att ta bort underskriften har gjorts på högre nivå i samråd med jurister.
Många förskrivare upplever att de får säga nej till patienter som är i behov av
trehjulig elrullstol på grund av att de inte får bostadsanpassning för förvaring.
Kommer trehjuliga elrullstolar att finnas kvar som hjälpmedel?
Svar: Det finns inga planer idag från CFH:s sida att ändra på tillgängligt sortiment.

Ansvar/
färdigt

Förvaringsfråga kommer upp då det är otydligt med vem som ska ansvara för rätt
temperatur kan hållas i förvaringsutrymme.
Är det förskrivaransvar eller är det ett CFH ansvar?
Svar: Just nu är det förskrivaren som behöver göra en bedömning om förvaringen
klarar det kriterier som finns.
Påfyllnad för de som gått utbildning men vill ha lite mer utbildning av Orion Metro.
Kolla det material som finns på hemsidan och hör av er om det behövs mer
information.
Vad tror ni efterfrågas om vi ska planera för en kompletterande utbildning?
Svar: finns ett behov visning av Orion skulle produktvisning kunna bokas in
framöver.
Önskemål om bland annat tydligare riktlinjer och mer stöd vid återtagande av
elrullstol finns.
Svar: Det kommer att ordnas en workshop den 16 februari 2022 gällande elrullstolar.
Där kommer denna fråga att tas upp.
Fråga om hur lång livslängd en dyna har.
Svar: Om det är en skumgummidyna ca 2-3 år men det beror på användarens vikt och
hur mycket stolen används. Bäst att känna på dynan om den känns stum.
Ramper:
Tröskelramper är bra och det går att lösa mycket på plats hos patient. Det önskas att
monteringsplattor kommer med vid beställning. Monteringsplattorna är ofta slut i
lager och då fördröjs monteringen i patientens hem. Om det krävs monteringsplattor
vid montering kan de ingå i huvudhjälpmedlet?
Svar: Monteringsplattor behövs inte alltid. Därför beställs de separat. Det går att
beställa fästremsor till sitt delförråd. Fästremsorna går att beställa i styck. Tänk på att
det går åt 3 stycken till ramperna.
HSE har inget delförråd. Hur ska de göra?
Svar: Vi har inte något bra svar. Dyker problemet upp får ni ta kontakt med
kundtjänst
Det har missats från CFH att kapa tröskelramper trots att det är skrivet i radtext vid
beställningen. Förskrivare har då fått lösa det själv.
Svar: Det är viktigt att en avvikelse görs så vi vet hur ofta det sker. Informationen förs
vidare till ansvariga på CFH. Vi ska från CFH’s sida erbjuda kapning av ramper om
det behövs. Förskrivare anger i radtext det önskade måttet.
Hur hanteras ramper vid retur?
Svar: Är de kapade så kasseras de vid retur. Om ramperna är okapade rekondas de
och används igen.
Det frågas då om det går att behålla de kapade på delförrådet istället för att kasseras
vid retur.
Svar: Nej, de ska inte sparas på delförråd.
WebSesam:

Hemsidan:
Kan vara lite svårt att hitta på hemsida. Charlotte Carling tar gärna emot synpunkter
(via mail) som kan göra sidan bättre eller om det är information som saknas.
Det kommer att göras en översyn av den delen av hemsidan som riktar sig mot
länsborna.
Övriga frågor:
CFH informerar att det på grund av bland annat pandemi just nu är brist på olika
komponenter vilket gör att det kan vara svårt att få huvudhjälpmedel, tillbehör och
reservdelar. Leveranstiden kan påverkas negativt.
Diskussion om mötena ska hållas fysiskt eller digitalt. Nästa möte genomförs fysiskt
och efter det vi kommer att utvärdera om hur vi vill göra framöver.
Nästa möte:
Torsdag 24 mars kl 9.00-12.00 på Centrum för Hjälpmedel
Konferensrum 1
Entré 2

