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1. Sortimentsgrupp 
Vi startar upp mötet med att parta om hur vi alla vill jobba i/med sortimentsgruppen. Vilka 
förväntningar och önskemål har vi på det här samverkansforumet. 

• Tillfälle att kunna lyfta synpunkter om sortimentet ur ett förskrivarperspektiv. 
• Bra att få ut minnesanteckningarna snabbt så att man kan ta med sig återkoppling 

tillbaka till kollegorna, särskilt om de kommit med frågor/synpunkter. 
• Avvikelser/reklamationer skulle kunna tas upp i forumet så att fler får ta del av vilka 

typer av avvikelser/reklamationer som kommer in och vilka åtgärderna blir. Det 
skulle vara bra att lyfta rutinerna kring avvikelser/reklamationer i ett Nyhetsbrev. 

• Bra att få dagordning i god tid så att man hinner förbereda sig om man ska fråga 
kollegorna. 

• Dialog inför ny upphandling för att få in synpunkter på nuvarande sortiment och vad 
som saknas/önskas. 

 

2. Status för de olika sortimentsområdena 
Manuella rullstolar 

• Prio med vårdarbroms. Förfrågningar har kommit. CFH har köpt in några. En stol ska 
tas hem för utvärdering hur mycket tyngre det blir. Om CFH bestämmer att den ska 
ingå i sortimentet så är förslaget från gruppen att den ska förskrivas genom kontakt 
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med konsulent. Prio är en stol för den som förflyttar sig själv, men behöver en 
komfortrullstol. Ska inte patienten köra sig själv ska en Azalea förskrivas istället. 

• Prions delade 3D-rygg där patienten hamnat ”i skåran” mellan polstringen (där det 
enbart är ett glidtyg. Om så sker kan en bredare ryggmatta förskrivas enligt tips från 
Etac. 

• Ett fall där mittendelen på Prions 3D-rygg halkat ned. Första tips är att kontrollera att 
ryggklädseln sitter korrekt över/på ryggbanden. Viktigt är också att om patienten 
förflyttas med lyft tänka på att inte trycka in patienten mot ryggstödet för tidigt utan 
först när patientens rumpa är strax över dynan. 

• Rullstolar som tar högre maxbrukarvikt. Det har varit en viss ökning på ärenden den 
sista tiden. En sortimentsöversikt är på gång som sammanställer de hjälpmedel som 
finns och tar över 150 kg i brukarvikt Den kommer visa både hjälpmedel på och 
utanför avtal. Sjukhusen har köpt in så att de har några manuella stolar på sina lager 
(Tauron och Cobi Crusie från Cobi Rehab). 

• Aktivrullstolsupphandlingen startar nu i november och ska vara klar för avtalsstart 1 
december 2023. Det går bra att komma in med ytterligare synpunkter om det finns. 
Mailas till pernilla.hedlund@regionorebrolan.se innan sista oktober. 

 
Drivaggregat 

• Nytt avtal 1 december 2022. Nya sortimentsöversikter kommer. Det är några nyheter 
på avtalet.  

• Drivaggregat som arbetstekniskt Hjälpmedel, CFH jobbar med frågan för att försöka 
hitta en lösning. 

• Det är fortfarande leveransförseningar på en del komponenter till drivaggregaten 
vilket drar ut på förskrivningar och utprovningarsprocesser. 

 
Dynor 

• Upphandling pågår, avtalsstart 1 november 2023. 
• Ett förslag håller på att tas fram för att alla dynor ska bli förskrivningsbara i 

webSESAM. Beslut i frågan ska fattas innan årsskiftet. 
• Hur presenteras val av dyna till förskrivare. Kan fler tips kring exempelvis höjder 

presenteras på Vårdgivarwebben? 
• Det har varit och är fortfarande leveransförseningar på vissa storlekar av vissa dynor, 

oftast inte bara för en modell av dyna. 
 

3. Utbildningar 
• Fokus hjälpmedel 26-27 oktober på Conventum i Örebro. 
• Kom gärna med önskemål om utbildningar. CFH är öppna för förslag på riktade 

träffar med mindre grupper också om det önskas, på CFH eller på annan plats.  
• En dynutbildning skulle kunna ha fokus på tryckavlastande och positionerande dynor 

för att avgränsa lite, istället för att visa hela sortimentet. 
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4. Förskrivarforum 
Första onsdagen i månaden har vi Förskrivarforum 13.00-15.00. Då kan man:  

• få en genomgång av ett särskilt hjälpmedel, till exempel meka Cross 
• lära sig mer om en hel produktgrupp 
• övningsköra elrullstolar och drivaggregat 
• få råd och stöd i ett patientärende (patient får tas med, men om frågeställningen blir 

för omfattande kan CFH uppmana förskrivaren att skicka in en konsultation) 
 
Det går också att förboka en visning/enklare utbildning av en särskild produkt med 
sin arbetsgrupp (eller enskild förskrivare) som genomförs på Förskrivarforumstiden. 
Kontakt tas då med sortimentsansvarig konsulent. 

 
5. Övriga frågor  

• Sidoskydd till Crossen. Skulle de kunna skickas ut monterad? Eller kan Etac ha 
tydligare bruksanvisning/film. De är svårmonterade. 

• Polstring till fotplatta Cross gör att fotplattan inte kan stanna kvar. Svårt att hitta 
annan lösning när trycket hamnar i framkant på fotplattan. Ett tips då är att skicka in 
en ansökan/anvisning om specialanpassad produkt. Blanketter och anvisningar • 
Vårdgivare Region Örebro län (regionorebrolan.se) 

• Information till dig som lånar hjälpmedel, kan den skickas med i hjälpmedlets 
plastficka tillsammans med bruksanvisningen? Frågan tar CFH vidare för att se om 
det går att lösa. Önskan gällde idag manuella rullstolar. Informationslapparna ska 
göras tillgängliga på olika språk. 

• Information till den som får en förhöjande dyna förskriven verkar inte skickas med 
alla dynor. Tas med berörda då den ska vara med så att patienten får rätt 
information om ångerrätten. till-dig-som-kopt-en-forhojande-dyna-eller-kildyna---
information.pdf (regionorebrolan.se) 

 
6. Nästa möte 

20 mars 13.00-15.00 på Teams 

 

https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/hjalpmedel2/cfhs_forskrivarportal/blanketter/?E-37282=37282#accordion-block-37282
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/hjalpmedel2/cfhs_forskrivarportal/blanketter/?E-37282=37282#accordion-block-37282
https://vardgivare.regionorebrolan.se/siteassets/media/hjalpmedel/informationsbanken/information-lan-av-hjm/till-dig-som-kopt-en-forhojande-dyna-eller-kildyna---information.pdf
https://vardgivare.regionorebrolan.se/siteassets/media/hjalpmedel/informationsbanken/information-lan-av-hjm/till-dig-som-kopt-en-forhojande-dyna-eller-kildyna---information.pdf
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