TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE
Centrum för hjälpmedel/Michael Söderlind

DATUM
2021-05-03

BETECKNING
Mötesanteckning

Samverkansgrupp,
Centrum för hjälpmedel och kommunerna i länet
Tid:

klockan 14:00

Plats:

Via Skype

Närvarande:
Michael Söderlind, Verksamhetschef Centrum för hjälpmedel
Elisabeth Damberg, Enhetschef Centrum för hjälpmedel
Tomas Fürsth, Enhetschef Centrum för hjälpmedel
Martin Zakrisson, 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 anteckning
3. Tekniker i Karlskoga
Tekniker kommer att finnas tillgänglig i Karlskoga på onsdagar och bokas via
kundtjänst CFH.
4. Instruktionsfilm till de nya tröskelramperna
CFH har en länk till Kvistbergas Youtube-kanal där de visar lite olika moment för
montering och anpassning av de nya trösklarna. Tidigare länkades det enbart till en
film, nu länkas det alltså till flera.
5. Rutiner för hämtning hjälpmedel på Våbo
De vårdboenden som är registrerade som delföråd har leverans och hämtning två
gånger i vecka. Övriga Våbo har hämtning när hjälpmedel levereras till förråd,
vanligen en gång i veckan.
6. Trappklättrare, finns förteckning för vilka rullstolar som är godkända?
Vi vet inte vad färdtjänst har ställt för krav i sina upphandlingar. I
rullstolsupphandlingarna har vi inte med det som ett krav.
7. Tvingande ersättningsgrupper fungerar ibland mindre bra
Ett exempel: Förskrivaren vill förskriva en Azalea, men den är i tvingande
ersättningsgrupp med HD Balance. Det finns 23 Azaleor och en HD Balance, ändå
blir man tvingad att ta en HD Balance. Förskrivaren måste då använda
pappersförskrivning eller kontakta konsulent eller kundtjänst för att kringgå
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ersättningsgruppen. Det blir lite omständligt. Ett alternativ skulle kunna vara att ha en
valbar ersättningsgrupp, med rekommendationer till vad man som förskrivare ska
välja i första och andra hand. Om det blir så så får CFH efter en tid utvärdera för att
se om det triggar igång fler inköp eller inte. Tvingande ersättningsgrupp används för
att minska inköp när det finns likvärdiga hjälpmedel i lager.
8. Madrassortiment i kommunerna
Kommunerna upphandlar madrasser ihop. Det finns olika typer av madrasser
upphandlade. Önskemål är att det ska finnas en lista över ansvariga i kommunen.
9. Flyttärenden, besiktning hjälpmedel
CFH har funderat på om man i vissa fall kunna få hjälp av förskrivare vid bedömning
av övertagande av hjälpmedel vid flytt till Örebro län. MAR tror att det skulle kunna
vara några förskrivare som känner sig osäkra på att ta det ansvaret att göra en sådan
bedömning.
10. Arbetstekniska hjälpmedel
Köp av hjälpmedel som finns inom CFH:s sortiment, men hjälpmedel inte kan
förskrivas inom ramen för riktlinjer och regelverk utan som skulle klassas som
arbetstekniska hjälpmedel. Det skulle kunna vara möjligt att genomföra. Men CFH
kommer inte köpa tillbaka hjälpmedlen. Reparation skulle kunna köpas av CFH.
11. Övriga frågor
Nytt medicintekniskt direktiv, MDR
26 maj träder det nya regelverket i kraft. All personal inom Habilitering och hjälpmedel
håller på att utbildas. Det man trycker mycket på är att hjälpmedel ska vara spårbara.
Förskrivningar ska följas upp och utvärderas.
Eldrivna rullstolar
I riktlinjerna för eldriven rullstol med manuell styrning står det att man ska vara
självständig. Det har ändå skett förskrivningar där patienten haft en ledsagare. Vad
gäller? Frågan tas med till sortimentsansvariga för att se om riktlinjer och kriterier kan
förtydligas.
Hjälpmedel till barn med rörelsehinder
Omvårdnadshjälpmedel tillhandahålls idag av kommunerna och personliga
hjälpmedel av CFH. De håller på att se över sina kriterier för dessa hjälpmedel till
barn. Idag kan vissa hygienhjälpmedel som är omvårdnadshjälpmedel förskrivas från
CFH. Oklart är om det finns till exempel hygienhjälpmedel till barn som har stora
drivhjul. Sortimentet till barn är ju mer begränsat än till vuxna.
Work-shop eldrivna rullstolar
Ska planeras för att kunna genomföras när pandemin är över.
Sekreterare: Charlotte Carling
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