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Mötesanteckningar sortimentgruppsmöte manuella 
rullstolar, dynor och drivaggregat  

 
Plats: Centrum för hjälpmedel 
 
Närvarande:  
Från CFH:  

 Charlotte Carling   Murat Cetin  LenaMarie Hagman 

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 
 Malin Carlstav och Katrine Ejdervik, USÖ 
 Fanny Pettersson, Lindesbergslasarett 
 Bodil Eriksson, Vuxenhabiliteringen 

 

Deltagarpresentation  
 
Status för de olika sortimentsområdena 
 
            Manuella rullstolar 

Upphandling aktivrullstol 
Upphandlingen startar i höst. Synpunkter på nuvarande sortiment. 

Bra med aktivstol till tunga brukare, olika sorter att välja på. Som tar över 200 kg. Stolar har 
köpts in till sjukhusen (USÖ och Karlskoga. Linde är på G) från Kobi. 

 
Drivaggregat 

Upphandling  
Pågår, klar 1 december 2022. Det är mycket utveckling inom sortimentet. Drivaggregat med 
styre var ny på nuvarande avtal sortiment. Cirka 10 stycken har förskrivits sedan avtalsstart. 
 
Förskrivarstöd välja modell på drivaggregat köra själv. Det finns ett dokument på hemsidan 
som heter ”Skillnader drivaggregat den som kör”. 
Kriterierna för dessa aggregat kommer att förtydligas. 
 
 

 

https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/hjalpmedel2/cfhs_forskrivarportal/hjalpmedelsoversikt/drivaggregat/?E-37081=37081#accordion-block-37081
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Dynor 
Upphandling  
Startar i höst. Synpunkter som kommer in. Förskrivare positiva till vicairdynor. 
Tryckavlastande låga dynor efterfrågas. Dynor som matchar de bredare rullstolssortimentet 
och tar hög brukarvikt. Consept Latus, tryckavlastande dyna som tar upp till 250 kg (från 150 
kg). 
 
Det finns många dynmodeller. Oftast blir det att man förskriver ur det sortiment man är van 
vid. På sjukhusen använder man de sorter man har på lagret, med automatisk lagerpåfyllnad. 
 
Sortimentsöversikt tunga brukare är påbörjad (den kommer täcka in ”hela” 
hjälpmedelssortimentet. 
 

Utbildningar 
• Utbildning komfortrullstol med fokus på Azalea på onsdag 4 maj. 
• Utbildning genomgång Cross 6 på US med neuro- och rehabkliniken. 
• Nya utbildningstillfällen med Cross kommer i höst. 
• Utbildning i sittande/behovsanalys planeras till hösten. 

 
Vi kan komma ut till arbetsplatser i höst. 
Planering finns för flera olika utbildningar t ex utbildning i att lära ut körande, 
Förskrivarforum och dynutbildning. 

 
Övriga frågor  

• Vilka reklamationer och avvikelser får vi in. Bra om vi kan redovisa det vid mötena framöver. 
• Vi fortsätter  med digitala möten 

 
 
Nästa möte  
3 oktober, kl.13:30-14:30 
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