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1. Presentation av mötesdeltagare. Idag är det tre nya som vi hälsar välkomna! Sanna Lundgren 

från Vuxenhabiliteringen som tagit över från Linda Westling som bytt tjänst, Reny Andersson 

som ersätter Anna Rydén idag, samt Helena Ekmark, ny hjälpmedelskonsulent på Sprida.  
 

2. Genomgång av dagordning 
 

3. Genomgång av föregående mötesanteckningar. Några korrigeringar sedan förra årets möte: 

Grupputbildning i myAbilia blev inte så bra som vi hoppades och kommer inte ges igen i den 

formen. Utbildning till stödpersoner bokas nu i samband med varje patient för sig. Ny webb-

utbildning tas upp på dagordningen, se nedan. Gällande aktivitet på websesam behöver 

förskrivare vara aktiv inom en 3-månadersperiod, inte 1 år som vi sa förra året. Mer info 

under punkt websesam i dagordningen.  

 

4. Upphandling. Ingen aktuell på gång just nu. Ny påbörjas höst 2021 
 

5. Sortiment 

 Careousel-projekt. Careousel är en medicinpåminnare med dosett som är tidsinställd 

för frammatning av medicin samt ljudlig påminnelse. Den ska nu testas i ett projekt 

för att se om vi kan få ta in den i sortiment. Vi behöver fler deltagare för att testa, 

anmäl till Åsa Karlsson. 

 Erfarenheter av direktförskrivning av Handikalender. De i gruppen som använt detta 

sätt tycker att det är smidigt och har fungerat bra. Det som efterfrågas är att det vore 

bra med en gemensam uppföljning. Sprida kan inte erbjuda uppföljningar per 

automatik på alla men vi ställer oss positiva till att delta vid behov, då behöver vi få in 

en konsultationsblankett. Fråga: Vem kan kolla om licenser används med tanke på 

abonnemangsavgift? En patient som mådde psykiskt dåligt och inte använde 

Handikalender men då också fick abonnemangsavgift. Förskrivaransvar eller 
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patient/anhörig som behöver meddela att licensen ska lämnas tillbaka (precis som ett 

fysiskt hjälpmedel). Vi på CFH kan inte kontrollera detta. Antalet demolicenser som 

förskrevs från 2019-07-10 till 2020-10-02 var 54 stycken. Antal grundlicenser av 

Handikalender som förskrivits 2019 tom 2 okt 2020 är 113 stycken (då finns det även 

förlängningar som förskrivits som grundlicenser som ej är medräknade här.) 

Psykiatrin i Karlskoga och Barnhab har köpt in Handikalender vilket de tycker är 

väldigt bra för att lättare kunna informera om hjälpmedlet innan det provas. 

 MEMOplanner snart till iOS. Abilia har meddelat att det kommer att gå att spegla  

MEMOplanner även i iOS vilket är efterlängtat! Detta ska komma under hösten. 

 MEMOdayplanner blir MEMO Dayboard. Nytt namn och med ett lite nytt utseende. 

 Diskussion kring tyngdtäcken, hur det ligger till i Örebro. Inget nytt för Örebro utan 

det man kan göra är att lyfta frågan till politiken. Vi informerar om att tyngtäcken 

börjar utgå i sortiment i andra regioner också.  
 

6. Utbildningar 

 Planerade, se förskrivarportalen. Utbildningar är planerade för hösten igen. De 

anpassas med bland annat färre deltagare per tillfälle.  

 Ny webb-utbildning om myAbilia ligger på hemsidan: 

https://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/Om-du-behover-

vard/Habilitering/hitta-habilitering/Centrum-

hjalpmedel/Hjalpmedelsoversikt/Kognition/  

En grundutbildning som passar de som inte kan myAbilia alls men även för att fräscha 

upp kunskaperna. Det går att välja att se hela filmen på en gång eller välja kapitelvis. 

Utvärdera gärna! 

 Behov/önskemål om utbildningar. Lämna gärna in önskemål till oss konsulenter. Vi 

har inga planerade i höst utöver sortimentsöversikt och produktutbildningar. 

Önskemål om att få uppdateringar kring konsumentappar – kalendrar. Vi 

(konsulenter inom kognition) håller oss uppdaterade så gott det går men oftast 

hamnar vi att rekommendera googlekalender eller telefonens egen kalender. Andra 

konsumentappar är svåra att följa, de kan verka väldigt bra men sedan inte fungera 

väl efter uppdateringar av android och iOS. Men vi fortsätter tipsa om 

konsumentappar/inställningar i Nyhetsbrevet under Funkaforum 

 

7. Websesam. Har en användare inaktiverats endast för att de inte loggat in på 3 månader kan 

användaren kontakta kundtjänst och bli aktiverade. Har användaren inaktiverats för att 

licensperioden löpt ut måste de skicka in ny anmälan om detta ” WebSESAMlicens - ändringar 

av uppgifter” Det är förskrivarens chef som bestämmer hur lång tid de skall ha behörighet i 

websesam. Har de angett att den skall upphöra t.ex. vid årsskiftet, behövs ett nytt beslut från 

chefen. Vi inaktiverar personer som inte har varit inloggade på 3 månader för att regionen 

inte skall betala licensavgifter för personer som inte använder websesam. Detta görs 

oberoende av om de har vikariat eller tillsvidareanställning. 
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8. Övriga frågor 

 Digitala besök. Just nu kan vi ta vissa besök via skype. Patient är då hos förskrivare. Vi 

önskar intressenter till 3-partssamtal via Visiba care. Helena Ekmark har provat detta 

på tidigare arbetsplats. Med 3-partssamtal kan patienten sitta hemma app ”digital 

mottagning” Karlskoga informerar om att de också använt Visiba care mycket sedan i 

våras.  

 Suppleanter till sortimentsgruppen. Vi tycker det är bra med suppleanter till 
sortimentsgruppen ifall ordinarie inte kan komma! Meddela oss vem som kan vara 
suppleant från ert område.  

 15 min före besök tillsammans med förskrivare och konsulent ska erbjudas alla. Ofta 
har vi dock telefonsamtal innan men det kan vara bra att ses ändå för uppdatering 
och planering. Föreslå gärna om vi glömmer att fråga! 

 Funkaforum kommer att öppna igen men med anpassningar ex max 3 personer per 
sällskap och tidsbegränsningar vid kö. Kontrollera alltid hemsidan för eventuella 
stängningar med kort varsel.  

 

9. Avslutning. Nytt möte om ca 1 år. 
 
 

 
 


