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Mötesanteckningar sortimentgruppsmöte manuella 
rullstolar, dynor och drivaggregat  

 
Plats: Skypemöte 
 
Närvarande 
Från CFH:  

 Charlotte Carling  Ulla-Clara Hammarlund    
 Pernilla Hedlund  Kajsa Johansson. 

Representanter från länet:  
 Nina Thomsen  Sara Jonsson, Karlskoga lasarett 
 Charlotte Nilsson  Cecilia Rydin, Örebro 
 Åsa Nilsson  Carina Björnram, Kumla  
 Malin Boström  Charlotta Nilsson, Karlskoga 
 Jenny Lund, Hällefors 
 Yvonne Cavallius  Fanny Pettersson, Lindesbergs lasarett 
 Gunnel Karlsson, USÖ 
 Terése Pihl Lindberg, Vuxenhabiliteringen 

  

1. Deltagarpresentation  

2. Status för de olika sortimentsområdena 
Manuella rullstolar 
Upphandling 
Transport och allroundrullstol blir klar i december i år. 

Avtal komfortrullstolar, ersättningsgrupper 
Azalea är standard igen på avtalet. HD Balance kan förskrivas utifrån patientens 
behov. Det är Azalea som kan finnas delförråd. 
På Hjälpmedelsöversikt/komfortrullstolar på Vårdgivarwebben kan du läsa mer om 
ersättningsgrupperna som Azalea och HD Balance ingår i. 
 
Vill du läsa mer om ersättningsgrupper hittar du det på webSESAMs sida på 
Vårdgivarwebben. 

Prio förskrivningsbar 
Etacs komfortrullstol Prio, för den som fortfarande kan köra sig själv lite i rullstolen , 
är nu förskrivningsbar. Utbildningar har genomförts digitalt med Etac. Vi hoppas 
kunna erbjuda utbildningar med mekning senare i höst. 

Panthera 2-serien, utgående modell 
Vi börjar få ont om reservdelar, till exempel ryggar, till Pantheras 2-serie. Det gör att 
en patient kan få sin rullstol utdömd av tekniker. Patienten får återkopplingen från 
tekniker med uppmaning att kontakta sin förskrivare så att en utprovning av en annan 
aktivrullstol kan göras. Kundtjänst ska kontakta förskrivare och meddela att 

https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/hjalpmedel2/cfhs_forskrivarportal/hjalpmedelsoversikt/manuella-rullstolar/?E-3-37247=37247#accordion-block-3-37247
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/hjalpmedel2/cfhs_forskrivarportal/hjalpmedelsoversikt/manuella-rullstolar/?E-3-37247=37247#accordion-block-3-37247
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/it-och-support/websesam/?E-4-36585=36585#accordion-block-4-36585
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/it-och-support/websesam/?E-4-36585=36585#accordion-block-4-36585
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hjälpmedlet dömts ut. Panthera 2-serien ersatts av en Panthera 3-serie, men de nya 
rullstolarnas mått skiljer sig lite från de gamla så det är inte alltid att patienten kan 
byta rakt av utan vanligen krävs en utprovning genom konsultation. 

Cross 6 
Etac har utvecklat Crossen ytterligare och har kommit med Cross 6. Den finns med 
på nuvarande avtal, men CFH kommer inte börja köpa in den nu utan avvaktar tills vi 
får ett nytt avtal i december i år. På Etacs hemsida kan du lära dig mer om Cross 6. 

Crossutbildning 
Flera datum bokade. Utbildningen är digital och hålls av Etac. Anmäl dig och tipsa 
dina kollegor! 

 
Drivaggregat 
Drivaggregat, påhängsmotor fram  
Fem modeller kom med på nuvarande avtal. Men CFH fick från början inte 
tillhandahålla dem. Ett project genomfördes med fem patienter som kom in som 
ärenden under projektperioden. Uppföljning med patient genomfördes. Beslut är nu 
taget att CFH kan tillhandahålla dessa produkter. Fördelen är att den manuella 
rullstolen kan behålla sina inställningar. Riktlinjerna för drivaggregat som man kan 
köra själv håller därför på att uppdateras. Uppdaterad sortimentsöversikt kommer 
inom kort på hemsidan. 

Förskrivning drivaggregat, den som blir körd 
Konsultationsblanketten har ersatts av en förskrivningsblankett. Medicinskt underlag 
som styrker den närståendes funktionsnedsättning gäller fortfarande. På 
drivaggregatssidan under Hjälpmedelsöversikt finns dokument och filmer som 
underlag och stöd vid förskrivning. Filmerna håller på att uppdateras så att de 
innehåller rätt information gällande förskrivningsförfarandet. 

Upphandling 
Nytt avtal först 2022. Men upphandlingsarbetet drar igång i höst. Inför nästa 
sortimentsgruppsmöte kommer vi vilja få in synpunkter och gällande nuvarande och 
kommande sortiment. 

 
Dynor 
Måtten på dyna Stealth Tru Comfort har inte varit helt korrekta enligt vårt sätt att 
mäta. Det är sittdjupen som den amerikanska tillverkaren mätt i ytterkant på dynan 
istället för mitt på. Den svenska distributören kommer nu uppdatera sina 
måttangivelser så att dyna som idag benämns: Stealth Tru Comfort 45 x 45 cm  
Kommer benämnas: Stealth Tru Comfort 45 x 47,5 cm 

3. Personal CFH 
Flera rekryteringar är på gång eller har just avslutats: 
Eva Norman har börjat jobba på  SPRIDA med synanpassningar. 
Malin Jensen kommer att börja på HME i juni. 
Förskrivare och sortimentsansvarig för Alternativ telefoni sökes. 
Ingenjör till Teknikenheten rekryteras. 
Inkontinenssamordnare kommer att rekryteras. 
 

https://www2.etac.com/sv-se/vuxensenior/rullstolar/ny-etac-cross-6-rullstol/
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/hjalpmedel2/cfhs_forskrivarportal/hjalpmedelsoversikt/drivaggregat/?E-2-37083=37083#accordion-block-2-37083
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/hjalpmedel2/cfhs_forskrivarportal/hjalpmedelsoversikt/drivaggregat/?E-2-37083=37083#accordion-block-2-37083
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/hjalpmedel2/cfhs_forskrivarportal/hjalpmedelsoversikt/drivaggregat/?E-2-37083=37083#accordion-block-2-37083
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4. Inventering 19 april 
Inventeringsunderlagen kommer att publiceras på sidan för Lager, hjälpmedel i 
delförråd på Vårdgivarwebben. Särskild information kommer att skickas ut till 
delförrådsansvariga inför inventeringen. 

5. Sortimentsgruppen på vårdgivarwebben 
Det är lite svårt att hitta på regionens nya webbplatser nu efter att de gjorts om. Vi 
går igenom var man hittar CFH:s information på Vårdgivarwebben. Det finns en 
instruktionsfilm man kan titta på om man vill se det igen. 

6. Övriga frågor  
• Önskemål om att det ska bli tydligare i orderguiderna på dynorna gällande 

bredd och djup. 
• Utbildning körträning rullstol önskas. För den som fått en rullstol förskriven. 

Tips är att köpa in Åke Norstens bok Drivkraft och att söka efter filmer på 
YouTube. En del företag har instruktionsfilmer till exempel. 

 
 
Nästa möte  
13 september 13.00-15.00 

 

https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/hjalpmedel2/cfhs_forskrivarportal/delforrad/
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/hjalpmedel2/cfhs_forskrivarportal/delforrad/
https://regionorebrolanext.guidecloud.se/1619.guide
https://regionorebrolanext.guidecloud.se/1619.guide
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