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Mötesanteckningar sortimentgruppsmöte manuella 
rullstolar, dynor och drivaggregat  

 
Plats: Centrum för hjälpmedel 
 
Närvarande:  
Från CFH:  

 Charlotte Carling   Murat Cetin 

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 

Nytt avtal allround 1 december. Cross 6, har ni fått någon ännu? 
Nya Cross 6 rullstolar har redan levererats till USÖ och Karlskoga lasarett och till något 
delförråd. Inga negativa synpunkter på Cross 6 har inkommit hittills.  
Cross 6 ligger i ersättningsgrupp med Cross 5 så finns en Cross 5 i lager väljs den i första hand. 
 
Crossvisning 1-3 mars 
Visning, genomgång och mekning av Cross 5 och Cross 6. Sara från Etac är med och visar. Alla 
är välkomna med att anmäla sig, senast 25 februari. För att minska smittspridningen är 
tanken att man går på visningen i små grupper tillsammans med sina kollegor. På 
vårdgivarwebben kan ni läsa mer och anmäla er. 
 
Prio, synpunkter modellen 
Ny version av Prio med 3A rygg kommer under våren. Hjälpmedelskonsulenterna har ännu 
inte fått någon visning av ryggen. Mer info kommer därför först vid nästa 
sortimentsgruppsmöte. 
 
Vadmattor, bälten och selar 
På CFH använder vi oss HEA:s  sortiment av vadmattor, bälte och selar istället för 

https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/kompetens-och-utbildning/kurser-for-hjalpmedelsforskrivare/
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/kompetens-och-utbildning/kurser-for-hjalpmedelsforskrivare/
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leverantörernas egna. Förskrivarstöd finns för rätt val av modell och storlek samt 
monteringsanvisningar. 
I rullstolarnas orderguider ska vi lägga in länkar till sortimentsöversikten för bälten och selar, 
arbete pågår. Sortimentsöversikt bälten och selar. 
 
Leveransförseningar. 
I dessa tider är det många av våra leverantörer som inte kan leverera som planerat och det 
blir förseningar. Det kan vara så att vår kundtjänst hör av sig till er om vi exempelvis genom 
att byta ut en artikel skulle kunna leverera någon av era förskrivningar i tid.  
Vi lägger upp på Websesams startsida ifall det skulle bli uppstå större leveransproblem av 
någon produkt. 
 
Upphandling aktivrullstol 
Upphandlingen startar i höst. Vi vill få in synpunkter på sortiment till nästa möte. 
Upphandling av aktiva rullstolar ska vara klar 1 december 2024. 

 
Drivaggregat 

Upphandling  
Pågår, klar 1 december 2022. Det är mycket utveckling inom sortimentet. 
 
Uthyrning drivaggregat 
Vi på CFH ser över ifall vi skulle kunna erbjuda uthyrning av el-tilt och drivaggregat när det 
ska förskrivas som ett arbetstekniskt hjälpmedel. Arbetet har blivit utdraget 
 

Dynor 
Uppdaterade sortimentsöversikter och orderguider 
De finns här på Hjälpmedelsöversikt på Vårdgivarwebben. 
 
Upphandling  
Startar i höst. Vi vill få in synpunkter på sortiment till nästa möte. 
 

Personalförändringar 
• Ulla-Clara Hammarlund bytte tjänst 1/1-22. Hon jobbar nu som Objektspecialist med Sesam, 

vårt beställningssystem där webSESAM är en del. Ulla-Clara ska vara kvar i 
drivaggregatsupphandlingen då Malin Jensen (ny sortimentsansvarig på drivaggregat) 
kommer gå på föräldraledighet under våren. 
 

• Gunnel Karlsson har fått tjänst som hjälpmedelskonsulent på CFH. Gunnel börjar sin 
anställning den 19 april. 

 
• Bland förskrivarna är det flera stadiga arbetsgrupper med lite rotation, medans det i andra 

finns flera nyanställda. Den senaste tiden har det varit lite svårare med rekrytering. Det är 
färre som sökande till en tjänst. Avgångsklasserna på arbetsterapeutprogrammet har varit 
lite färre vilket kanske spelar in. 
 
 

https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/hjalpmedel2/cfhs_forskrivarportal/hjalpmedelsoversikt/balten-och-selar/
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/hjalpmedel2/cfhs_forskrivarportal/hjalpmedelsoversikt/balten-och-selar/
https://vardgivare.regionorebrolan.se/siteassets/media/hjalpmedel/hjalpmedelsoversikt/balten-och-selar/sortimentsoversikt/balten-och-selar---sortimentsoversikt.pdf
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/hjalpmedel2/cfhs_forskrivarportal/hjalpmedelsoversikt/rullstolsdynor/
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Utbildningar 
Vilka utbildningar önskar ni? Utformning på utbildningar (plats, innehåll, tid mm). 

 
• Önskan finns om utbildning i sittande och positionering. Erika och Frida, 

hjälpmedelskonsulenter som jobbat mycket med modulära sittsystem och formgjuten sits 
arbetar på att ta fram en utbildning som berör behovsanalys och sittande. Cronaläget avgör 
när utbildningen kan genomföras. 
 

• De digitala utbildningarna som finns är uppskattade till exempel för drivaggregat med 
produktgenomgång och körträningstips. Det skulle kanske finnas fler sådana? Ställa in dynor 
till exempel. Antingen att CFH gör egna eller hänvisa mer till leverantörernas filmer om de 
har. 
 

• Förskrivarna kan se en fördel av att CFH kommer till deras arbetsgrupper och håller vissa 
produktutbildningar. Förfrågan på sådana utbildningar kan skickas till sortimentsansvarig för 
samtal om möjligt upplägg. Troliga önskemål är på allround- och komfortrullstolar. 

 
Övriga frågor  

• Avslut utan åtgärd i ärenden som skickats in där patienten inte vill/kan komma på erbjudna 
utprovningstider. Efter dialog med förskrivare kan ärenden avslutas. Det kan till exempel vara 
när patienten uteblir från ett eller flera besök eller blir inlagd på sjukhus en längre tid. 
 

• Nina Thomsen, Karlskoga lass. Berättar att hon försökt förskriva en talande klocka i 
Websesam. I websesam kunde hon se att den fanns i lager, det stämde inte. Det visade sig 
att den klockan hade utgått från sortimentet. Det bästa när man vill se vad som finns 
tillgängligt inom ett sortimentsområde är att titta på områdets sortimentsöversikt.  

 
• Malin Boström lyfter synpunkter om benstöd och fotplattor till komfortrullstol Azalea: 

Hälband 
- Önskan om att inte hälbanden sitter på som standard på fotplattorna. Har behövt tagits 

bort alla gånger som rullstolen använts. Detta då det ofta är tryckkänsliga personer. Risk 
att skada sig på skruven eller banden då fötterna ofta inte är helt stilla i samma läge. 
Svar från Invacare:  
Det är reglerna för CE-märkning som gör att hälbandet sitter med på fotplattan som 
standard vid leverans från fabrik. Det är CE-märkningen som kräver att leverantören ska 
säkerställa att foten inte kan falla av och fastna/komma i kläm. Och det fick godkänt med 
den lösningen som är idag. Därför går det inte att köpa in den utan hälband. 

 
- Överdrag till fotplattorna går inte sätta på om det är hälband. 
 
Vadplattorna 
- Vadplattorna är fladdriga och verkar inte som det går att åtgärda dem? Frågan har ställts 

till konsulent men det finns visst inget att göra.   
- Fotplattorna är svårjusterade. Är svårt komma åt att skruva med brukare sittande i 

stolen.  
- CFH tar med sig detta och pratar med Invacare och återkommer vid nästa möte med 

återkoppling. 
 

Nästa möte  
2 maj, kl.13:00-14:30 
Mötet planeras att genomföras digitalt 
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