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Manuella rullstolar 
• Nytt avtal komfortrullstolar, uteunderreden och vagnar 

Avtalet startar 1 december 2020. 6 objekt upphandlades. Två av objekten har en vinnare, i de 
andra är det brukarens behov som styr valet bland flera vinnare.  
I objekt komfortrullstol standard vann Azalea Flex 3. Ersättningsgrupper kommer att skapas 
tillsammans med HD Balance. 
Vagnar enkel håller på att upphandlas om. Då utvärdering ej var möjligt under pågående 
upphandling. 
Förskrivarna är vana vid Azalean sedan tidigare och känner sig bekväma med den. 
HD Balance finns kvar som en vinnare i Komfort brukarens behov och ska kunna förskrivas när 
behov finns av en sådan. Kontakt kan behöva tas med CFH om man blir hänvisad till en Azalea.  
Samtal förs om vi ska fortsätta ha Emineo kvar som utgående modell så som tidigare. Att den kan 
förskriva då saldo finns hemma. Göra Prio-rullstolen med 3D-rygg förskrivningsbar. Vi förordar 
att den kommer vara utan vårdarbroms för att få den så lättkörd som möjligt. 

 
• Produktutbildningar, till exempel allround och komfort – hur önskar ni att de är upplagda? 

Nu i Coronatider, med dessutom utökade restriktioner är det inte helt enkelt att få till bra 
produktvisningar. Kan man göra en workshop via Skype? Där en arbetsgrupp får låna en Prio-stol 
till en arbetsgrupp som kan meka via Skype. Eller att en rullstol skickas till arbetsgruppen och de 
mekar själva och att det finns ett bokat möte efter det med uppföljning tillsammans med 
konsulent och tekniker. 
Det är bra om CFH länkar till leverantörernas hemsida med filmer och instruktioner för 
inställningar. 
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• Vanlig reklamation; Wobblande länkhjul, hur kan man själv felsöka? 

CFH har fått in ett par reklamationer gällande wobblande länkhjul på manuella rullstolar där man 
inte hittat några inställningsfel på rullstolarna. Så ett tips från rekondtekniker är att själv felsöka 
genom att provköra rullstolen med vikt i stolen. Det är inte ovanligt att länkhjul wobblar i 
obelastat läge. 

 
• Upphandling Allround har startat 

Det är några som skulle önska massiva drivhjul som standard istället för luftpumpade. Inne på 
boenden och i hemtjänsten till exempel är det et återkommande problem med skötseln av 
luftpumpade däck. Där personen kör sin rullstol mycket är det ett självklart val att sätta på 
luftpumpade hjul. 
Annars är förskrivarna mycket nöjda med den allroundrullstol som vi har idag gällande dess 
inställningar. 

 
Dynor 
• Försäljning dynor, statistik och diskussion om minskat behov 

Naturlig mindre förskrivning på grund av minskade operationer på grund av Covid -19. 
Flera patienter väljer att köpa dynan i butik. 
Flera patienter lånar av vänner. 
 

• Nuvarande avtal, synpunkter på det. Förskrivningsbart, finns önskemål om utökning? 
Alternativ till HD:s basdyna. USÖ efterfrågar. Tremixen har används av några. Bima Combi är en 
basdyna för komfortrullstolar. Men är inte rekondbar på samma sätt som Tremixen. Tänker man 
dynan som en ”korttidslösning” rekommenderar vi en dyna vi kan rekonda. 
Önskan finns om utökat förskrivningsbart sortiment. I gruppen tryckavlastning. CFH önskar få in 
önskemål på vilka dynor det gäller. Uppföljning kring förskrivningsbart eller inte görs utifrån de 
förfrågningar gällande förskrivningar som kommer in via pappersförskrivningar, e-post och 
telefonsamtal. 

 
Drivaggregat 
• Ny konsultation – för den som kör själv 

En konsultation in även om den manuella rullstolen behöver bytas. Hittills så ska man skicka in en 
för drivaggregat och en för manuell rullstol. Det har mest bara skapat merarbete för båda parter. 
Det nya förslaget som är en konsultation visas idag och kommer inom kort bli den som gäller. 
Information kommer at gå ut i Nyhetsbrevet. 
Förvaring 10 eller 5 plusgrader? Stäm av med elteamet så att det blir rätt. Det ska vara 5 
plusgrader.  
Den manuella rullstolen med drivaggregat utsätts för lite mer påfrestningar och kan behöva 
tätare påseende. 

 
• Ny förskrivningsblankett – för den som blir körd 

Hittills har förskrivaren skickat in en konsultation och bifogat läkarintyg på närstående. De flesta 
förskrivarna har tagit erbjudandet att själv prova ut manuell rullstol med drivaggregat. En utökad 
förskrivningsblankett har arbetats fram och visas idag. Information kommer i Nyhetsbrevet om 
när den börjar gälla. 
 

• Utprovningsstöd drivaggregat för den som blir körd. Är ni hjälpta av filmerna? Saknas något 
mer för att känna sig säker genom utprovningsprocessen? 
Filmer är ett bra stöd.  

 
 
 



 2020-11-03 

Allmän info CFH 
• Nya regelverket efter Hjälpmedelsguide och behovstrappor 

Riktlinjer och regelverk för förskrivning med kriterier har reviderats så att den föråldrade 
Hjälpmedelsguide med behovstrappor har kunnat släckas ner. Regelverkets grund är Hälso- och 
sjukvårdslagen och utefter den, lokala riktlinjer och policys (Hjälpmedelpolicy och Grundläggande 
förutsättningar för förskrivning av personliga hjälpmedel). Under varje produktgrupp under 
Hjälpmedelsöversikt på CFH:s hemsida finns nu uppdaterade riktlinjer och kriterier för varje 
produktgrupp. CFH har bokade informationsmöten kring dessa dokument med alla kommunerna. 
Tider har bokats genom MAR. Under våren kommer det bokas in fler datum med resterande 
verksamheter.  
 

• Ny hemsida 
Skulle lanserats 2 november men är uppskjuten tills i slutet av januari 2021 
 

• Reklamation och avvikelse via webSESAM 
Kommunens förskrivare lägger reklamationer och avvikelser i webSESAM. Regionanställda lägger 
avvikelser i Platina och reklamationer i webSESAM. 
Vid reklamation som gäller en del av en rullstol, kan enbart delen som ska bytas ut skickas in till 
CFH. Märk upp den med reklamationsnumret och gör en lagerflytt för att komplettera stolen 
man har. Kajsa visar hur man i webSESAM kan se vilka reklamationer och felanmälningar man 
gjort samt se svar och status på ärendet. På CFH:s hemsida finns instruktion och lathundar. 
 

• Felanmälan  
Hjälpmedel som är ute hos patient och som behöver repareras för att hjälpmedel kan numera 
också läggas i webSESAM av förskrivaren. Lathund för hur felanmälan görs i webSESAM. 

 
Nästa möte  
Blir i mars-april 2021 

 

https://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/Om-du-behover-vard/Habilitering/hitta-habilitering/Centrum-hjalpmedel/Forskrivarportalen/Avvikelse1/
https://www.regionorebrolan.se/Files-sv/%c3%96rebro%20l%c3%a4ns%20landsting/V%c3%a5rd%20och%20h%c3%a4lsa/Habilitering/Centrum%20f%c3%b6r%20hj%c3%a4lpmedel/F%c3%b6rskrivarportal/webSesam%20och%20delf%c3%b6rr%c3%a5d/Felanm%c3%a4lan%20websesam%20-%20lathund.pdf
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