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Mötesanteckningar sortimentgruppsmöte manuella
rullstolar, dynor och drivaggregat
Via Skype.
Närvarande:
Från CFH:
Charlotte Carling

Ulla-Clara Hammarlund

Peter Otterborn

Representanter från länet:
Nina Thomsen
Sara Jonsson, Karlskoga lasarett
Charlotte Nilsson
Cecilia Rydin, Örebro
Carina Björnram
Åsa Nilsson, Kumla
Jenny Lund, Hällefors
Malin Boström
Charlotta Nilsson, Karlskoga
Fanny Pettersson, Lindesbergs lasarett
Gunnel Karlsson, USÖ
Bodil Eriksson, Vuxenhabiliteringen
Deltagarpresentation
Status för de olika sortimentsområdena
Manuella rullstolar
 Upphandling allround, nytt avtal from 1 december 2021 :
Allround: Etac Cross 6
Allround högre brukarvikt: Etac Cross 5 XL fortsatt
Högre brukarvikt: Invacare XLT Max
Transportrullstol: Etac Transit III
Entréstol: Invacares Action 3 NG
Konfiguration Cross; sitshöjd och balansläge.
Cross sitthöjd fram 46 bak 45 nu, ändringar? Balansläge D3 nu, ändringar? Nöjda med det.
Verksamheterna kollar sitthöjderna och återkommer. Drivringssortiment. Rostfri drivring är
standard i Örebro, aluminiumdrivring är standard hos Etac. Aluminium är lättare men skörare,
flisor. Upplevs varmare. Ev. ta bort i sortimentet ? CFH kollar hur mkt som gått 13 st på 3 mån ?
Konfiguration med massiva däck på Cross VB, CFH kollar. Önskas till vissa delförråd som
lagerpåfyllnad.




Prio förskrivningsbar, hur tycker ni det fungerar? Vad tycker ni om stolen?
Vårdboende använder sig av Prio. Gärna fördjupande utbildning för bra anpassningar! Kumla,
Karlskoga och Lindesberg har liten erfarenhet av stolen. Eltilt finns sedan tidigare och manuell tilt
för själmanövrering finns nu.
Behov av mekarutbildningar? Har ni synpunkter på upplägg och för vilka modeller av rullstolar?
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Många nya förskrivare i Karlskoga, gärna Cross och Azalea utbildning. Prio utbildning önskar VB
Örebro. Nya även i Lindesberg, främst Cross, Azalea, HD Balance. USÖ önskar uppfräschning
Azalea och HD. Charlotte Örebro tar med sig frågan. Kumla önskar utbildning Prio.
Övriga synpunkter manuella rullstolar:
Örebro NO tipsar om bra verktyg från Etac för att loda Cross. Cirkapris 300 kr. Finns att se på
Etacs hemsida.
Gunnel undrar kring längre rör till fotplattor till HD Balance (std och kort finns). Peter hittar
längre benstödsöverdel , 46 cm i stället för 38. Gäller även Cross, där finns det längre rör till
fotplattor!
Drivaggregat
 Förskrivning drivaggregat, den som blir körd
Reviderad riktlinje med kriterier
Revideras, läkarutlåtande kan vara ett stöd till förskrivaren vid bedömningen av anhörigs
tillstånd. Det ska inte skickas in till CFH.
Läkarutlåtande
Nytt ord istället för läkarintyg.
Drivaggregat att förskriva som arbetstekniskt hjälpmedel diskuteras, utifrån MDR, montering på
CFH:s stolar av privata utförare mm.


Upphandling startar i höst. Synpunkter på nuvarande sortiment?
Maila gärna in till Ulla-Clara.

Dynor
• Upplägg sortimentsöversikter. Bra att de är uppdelade efter stolsmodell enligt mötet. En ny
sortimentsguide kommer med dynor för särskild tryckavlastning.
MDR och dynor. Charlotte redovisade läget.
Floshape dyna ska den tas med i sortimentsförteckningen, Gunnel frågar. Den är tryckavlastande,
mer än tryckfördelande. Ligger enbart på manuella rullstolsavtalet, ej upphandlad som
rullstolsdyna, därför inte med i sortimentsöversikten.
Fråga kring kildynor vid förskrivning till utomlänspatienter. Använd pappersförskrivning,
patientens hemregion debiteras fakturan.
Personal CFH, hjälpmedelsenheten
Charlotte presenterade de nya kollegorna Malin Jensen och Murat Cetin. Ulla-Clara blir Sesamansvarig på CFH from 1/1 2022, efter Kajsa Johansson.
Sortimentsgruppen på vårdgivarwebben
Charlotte visade var på nätet man hittar minnesanteckningarna.
Nästa möte
Mån kl. 13-15 24 jan 2022 via Skype
Ev. titta på Cross 6 vid ett fysiskt möte. Då blir det kl. 14-16 på CFH.

