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Minnesanteckning extern sortimentsgrupp Kognition 
 
 

Plats: Via Skype/Centrum för hjälpmedel 
  
Närvarande: 
 
Från CFH:  

 Christina Jendeberg  

 Åsa Karlsson  
 
Representanter från länet: 

 Ann-Marie Melin, Arbetsterapeut BuH  
 Sanna Lundgren, Arbetsterapeut VuH  
 Carina Ehn, Arbetsterapeut Affektiv mottagning (på distans) 
 Reny , Arbetsterapeut Neuro- och rehabmedicinska klin USÖ 
 Sofia Gustafsson, Arbetsterapeut BuH 

 
 

 
1. Deltagarpresentation  

 
2. Upphandling 

Nytt avtal from 1/10. 5 objektsgrupper är klara men 2 grupper är under 

överprövning. I dessa två grupper gäller tidigare sortiment. 
 
3. Genomgång av nytt sortiment.  

Ny sortimentsöversikt på hemsidan finns 1/10 tillsammans med nya riktlinjer. I 
Örebro har vi delat in objektsgrupperna i 4 produktgrupper:  

o Tidshjälpmedel 

o Elektronisk kalender, enkel 

o Elektronisk kalender, enkel med larmfunktion och Dygnstavla med larmfunktion 

o Elektronisk kalender, avancerad 

Visar TimeTimer 5 min, 120 min och 20 min samt Small. Smallen har ett litet 

Whieboard kort som man kan skriva på. Kommer med i förpackningen. Går ej att 

beställa som tillbehör. 

Visar MEMOTimer. 

Diverse problem med MEMOplanner: 

- MEMOplanner Large och Telia Router. Det finns en version av mjukvara i 

Telias routrar som inte är kompatibel med MEMOplanner Large. 

- Förlängningar uppdateras inte alltid automatiskt. Felsökning pågår. Kan 

fungera att logga ut från MEMOplanner och logga in igen. 

- Svullna batterier. Rutin: Om en MEMOplanner börja fungera sämre tex 

skärmen börjar ”fladdra” fråga alltid om det ser ut att vara en spricka mellan 
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fram – och bakstycke eller om skärmen börjar släppa från infästningen. Dra ur 

kontakt och lämna in till CFH snarast. 

 
4. Utbildningar 

- Vi planerar för Sortimentsvisning drop-in eftermiddag 19 oktober kl.13-16 och 

förmiddag 21 oktober kl.9-12 på Centrum för hjälpmedel, entré 2. 

- Abilias webinar – tipsar om att Abilia har webinar om olika hjälpmedel. 

- Utbildning i Handiprogram + myAbilia 9 november  

- MEMOPlanner + myAbilia 2 december 

- Instruktionsfilm om myAbilia.  

 
 

5. Websesam 

- Tänk på att när en artikel står som utgått och inte finns på lager, gå vidare med 

beställning för att få ersättningsprodukt. 

- Sortimentsöversikt ska ha aktuella artikelnummer. 

- Frågor från psykiatrin Karlskoga:  

”Kan vi få en längre period innan lösenordet går ut, innan vi avaktualiseras?” 

Svar: Inaktivering: Vi inaktiverar användare som inte varit inloggade på över 

tre månader för att spara pengar åt regionen och inte betala för licenser som 

inte används.  Har licensen inaktiverats pga detta räcker det med ett samtal 

till kundtjänst, så aktiverar de licensen direkt. 

”Vid leverans på beställningar från Websesam skrivs inte alltid namnet på oss 

förskrivare på paketet, vilket gör att paket kan bli stående längre tider hos 

våra kollegor som hanterar post om de tex är sjuka. Önskemål att namnet 

skrivs på förskrivaren som ska ta emot paketet som adress och inte bara 

arbetsplatsen” Svar: Ja, det går att ändra i adressfältet vid resp beställning. 

 
6. Övriga frågor  

- Personal på SPRIDA: Christina 100% kognition, Åsa delar 75% på kognition och 
styrsätt, Helena släpper kognition och går över till styrsätt. 

- Funkaforum – satsar på att öppna den 20/10.Håll utkik på hemsidan. 
- Suppleanter till extern sortimentsgrupp. Vore bra att alla representanter har en 

suppleant. Vi skickar inbjudan till både ordinarie och suppleanter. 
- Uppdatering av riktlinjer. Tidigare 3 riktlinjer, nu 4. Kommer finnas tillgängliga på 

webben 1/10. Tillägg efter mötets slut: Det kommer finnas 5 riktlinjer, i en 
produkgrupp finns 2 riktlinjer. 

- Sortimentsgruppen på vårdgivarwebben  
- MEMOplanner. Fråga om varför inte MEMOplanner varnar för dubbelbokning. 

Svar: Den ska varna om man sätter start och sluttid. .  – Sanna Lundgren 
 

 
7. Avslutning 

 
 
Sekreterare: Åsa Karlsson 
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