TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE
Centrum för hjälpmedel/Michael Söderlind

DATUM
2020-09-21

BETECKNING
Mötesanteckning

Samverkansgrupp,
Centrum för hjälpmedel och kommunerna i länet
Tid:

klockan 14:00

Plats:

Via Skype

Närvarande:
Michael Söderlind, Verksamhetschef Centrum för hjälpmedel
Martin Zakrisson, Enhetschef Centrum för hjälpmedel
Elisabeth Damberg, Enhetschef Centrum för hjälpmedel
Kristina Luhr, Utvecklingsledare Region Örebro län
Therese Börjesson, MAR Kumla kommun representerar Södra länsdelen
Erica Gunnarsson, MAR Örebro kommun representerar Örebro kommun
Anneli Wase, MAR Lindesbergs kommun representerar Norra länsdelen
Katarina Olsson, MAR Karlskoga kommun representerar Västra länsdelen

1. Presentationsrunda
2. Genomgång av föregående protokoll
Returhämtning på VåBo
Det sattes in extra bilar under våren. CFH har försökt vara frikostiga gällande
faktureringen av återlämnade individmärkta hjälpmedel om det funnits misstanke att
distributionsenheten brustit i snabb returtagning.
Uppföljning AEN
Uppföljning via AEN i Websesam kommer försvinna då Hjälpmedelsguide och
behovstrappor stängs ner. Ett nytt sätt att utvärdera effekt och nytta av
hjälpmedelsförskrivning kommer att arbetas fram. Men det finns ingen färdiglösning
som ska börja användas nu.
3. Uppdaterade riktlinjer och kriterier
På informationsbanken, på CFH:s
hemsida hittas idag de
övergripande reglerna, se bild
bredvid. Riktlinjer och kriterier för
varje enskilt produktområde finns
att läsas som pdf:er på respektive
sida under hjälpmedelsöversikt.
Det kommer inte se likadant ut på
den nya Vårdgivarwebben som
lanseras den 2 november. Där
kommer det vara uppbyggt som sidor.
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Det finns önskan om att CFH:s hjälpmedelsgrupp vill komma ut till verksamheterna
och presentera de nya riktlinjerna och kriterierna, det skapar också möjlighet att
reflektera och komma med synpunkter på riktlinjerna.
Kumla 21 oktober 13.30, på Goda rum
Norra länsdelen 22 oktober 13.30, plats meddelas senare
Örebro kommun 5 nov 13.00, plats meddelas senare
Örebro kommun 18 nov 8.00, plats meddelas senare
Södra länsdelen återkommer om förslag på datum
4. Madrasser
Kristina har presenterat journalgranskningen för chefsgrupperna. Presentationerna
för MAS/MAR-gruppen blev inställd i våras.
Det som framkom i granskningen var att förskrivning gjordes på lite ”lösa grunder”
ibland och att det inte alltid togs kontakt med arbetsterapeut innan förskrivning.
Under pandemin har förskrivningen minskat på alla hjälpmedelsgrupper förutom
madrasserna som fortsatt att öka.
Chefsgruppen ville ha en ny granskning. Den kan kanske genomföras våren eller
hösten 2021. Eller ska man inventera kunskapsluckorna istället? Frågan får
diskuteras vidare i ”Madrassgruppen”.
5. BokaHAB
Systemet fortsätter att utvecklas. Men inget nytt kan visas idag. Förskrivare kan få en
förfrågan om att skicka in konsultationen på nytt via BokaHAB. Detta för att kunna
testa systemet under dess utveckling.
6. Ångerrätt förhöjande dynor och kildynor
Information till dig som köpt en förhöjande dyna finns på CFH:s hemsida under
Förskrivarportalen/Informationsbanken under rubriken Avgifter.
Det är en markant förändring av förskrivningsmönstret efter det att förhöjande dynor
numera förskrivs genom försäljning. Minskningen är större än minskningen på övriga
dynor under våren. Återkoppla gärna till nästa möte förskrivarnas reflektioner kring
den minskade förskrivningen. Se statistik efter mötets anteckningar.
7. Covid-19
CFH jobbar för att kunna öppna upp Funkaforum igen på ett säkert sätt. Mer
information om detta kommer på hemsidan och i Nyhetsbrev
Drop-inverksamheten för reparation av rullstolar och rollatorer på CFH kommer
fortsatt att vara inställd.
Köerna för inkommande ärenden är nu så korta så att en första tid kan erbjudas inom
90 dagar.
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Vid besök då inblandade deltagare (förskrivare, tekniker och hjälpmedelskonsulent)
har ansiktsnära kontakt med patient används visir.
Under våren ökade lagrets volymer av individer markant, först nu börjar CFH köpa in
en del manuella rullstolar, exempelvis Cross 5 och HD Balance.
8. Övriga frågor
Förskrivaransvar elrullstolar
Återtagande av hjälpmedel. När förskrivningen görs av en förskrivare där sedan
ansvaret lämnas över på en annan förskrivare. Där den övertagande förskrivaren
känner mer tveksamheter till förskrivning jämfört med den första, exempelvis när det
finns en missbruksproblematik. Detta är en fråga att ta med vid en framtida workshop. CFH:s önskan är att genomföra work-shopen under 2021 då El-teamet är fullt
bemannat igen.
Hur fångar förskrivaren upp att patienten som har en elrullstol har försämrats i sitt
hälsotillstånd? Önskan om att komplettera texten i ”Information till dig som lånar
eldriven rullstol” med information att patienten ska kontakta förskrivaren när de
drabbats av en förändring i sitt hälsotillstånd. Det uppdaterade informationsbladet
finns här på CFH:s hemsida på Förskrivarportalen/Informationsbanken.
Förvaring av elrullstolar
Garagefrågan är fortfarande inte löst. Fortsättning följer.
Nästa möte
16 november

Sekreterare: Charlotte Carling
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Antal inköpta dynor januari-juni
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