TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE
Centrum för hjälpmedel/Michael Söderlind

DATUM
2021-09-27

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. Genomgång av föregående anteckning
Frågan gällande om arbetsterapeuter skulle kunna hjälpa till vid besiktning av
hjälpmedel då patient kommer inflyttad till Örebro län är inte längre aktuell.
2. Kontinenssamordnare
Frågan är lyft i chefsutskottet inom region och kommun. Förslaget från chefsgruppen
var att inte tillsätta tjänsten med en gång. En arbetsgrupp ska tillsättas för att se hur
arbetet kring inkontinensområdet ska se ut framöver. En MAR och MAS har utsetts
att vara med i arbetsgruppen. Från CFH kommer Michael Söderlind och Cri Sirsjö att
delta.
3. Work-shop elrullstolar
Elisabeth kontaktar Karin Brage för att få kontakt med någon som har erfarenhet av
att jobba med bra work-shops. Om möjligt försöker vi få till en work-shop innan
årsskiftet. Det skulle vara bra med en eller flera representanter från MAR-gruppen
under en sådan dag. Önskan är att få med ett 30-tal förskrivare.
4. Förvaring eldrivna rullstolar
Boverket har fått ett uppdrag att driva frågan vidare. Uppdraget ska vara klart 2023.
Mer information finns på www.regeringen.se.
5. Elrullstolsärende. Hur kan vi samarbeta då tekniker misstänker misskötsel av
hjälpmedel? /fråga från Erica Gunnarsson
Hur kan vi samarbeta då tekniker uppmärksammar att ett hjälpmedel är misskött? Det
skulle vara bra om hjälpmedlet då inte lämnas ut till patient. Hur ska dialogen föras
med förskrivare? Hur ska CFH hantera dessa situationer?
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Ett förslag är att det tas fram dokument som kan användas av förskrivare i dessa
situationer. Där förskrivaren skriftligt talar om för patienten att förskrivningen tas
tillbaka på grund av ändrade förutsättningar. Patienten ska då också uppmanas att
lämna tillbaka hjälpmedlet alternativt att transport är bokad. Erica tar fram ett förslag
på ”kommundelen” och skickar det till Elisabeth som försöker sammanställa det med
CFH:s del.
6. Bilder på patient
Inom Örebro kommun pågår en diskussion hur bilder ska lagras säkert till
journalsystem. Personalen får fortsatt ta bilder. Men det finns problem då bilder ska
bifogas i dokument, så att det görs på ett patientsäkert sätt. Liknade diskussioner förs
i andra kommuner.
7. MDR, några leverantörer har valt att sluta tillverka vissa hjälpmedel
En del leverantörer tycker att det blir för kostsamt att MDR-klassa vissa av sina
hjälpmedel. Oftast de produkterna som används av en begränsad patientgrupp.
Permobil Koala och porttelefon är två exempel. Båda dessa produkter saknar
ersättare som är medicintekniks produkter. Gällande porttelefon har
sortimentsansvarig fått till uppgift att se om det finns en konsumentprodukt som skulle
kunna förskrivas som ett hjälpmedel. Frågan har skickat till Läkemedelsverket för att
få svar på om det är möjligt med en sådan lösning.
8. Förskrivarenkät
En kundnöjdhetsenkät är skickad till våra förskrivare som finns med på
sändningslistan för CFH:s Nyhetsbrev. Vi delar gärna med oss av tankarna kring den
vid nästa möte.
9. Hygienriktlinjer efter 29 september
CFH uppmanar inte längre sina besökare att bära munskydd/visir.
Men vid patientbesök så ska fortfarande personal bära munskydd eller visir.
Inga restriktioner ligger kvar gällande utbildningar/kurser med mera. Så vi räknar med
att öppna upp olika verksamheter som exempelvis Funkaforum framöver. Mer
information kommer i Nyhetsbrev och på Vårdgivarwebben.
Det är lika i kommunerna att restriktioner finns kvar i situationer med patienter men
att övriga restriktioner gällande möten och distansarbete mer och mer kommer att
återgå till ”det normala” igen.
10. Film om AKK
Två logopeder (den ena från CFH) har tagit fram en film som en introduktion till AKK
– alternativ och kompletterande kommunikation. Det har byggts upp en ny sida på
regionens webb under Habilitering och hjälpmedel. Där finns information om att
kommunicera på olika sätt och kognitivt stöd och länkar till olika verksamheter inom
området.
11. Övriga frågor
Tillgängliga datum förskrivarutbildning inför sommaren
Sista utbildningsdatum innan sommaren var den 10 juni. Det fanns ett inbokat
reservdatum efter det men det kom inte in några förfrågningar om ytterligare datum.
CFH har tagit till oss kritiken och ska försöka hitta en bättre lösning till nästa sommar.
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Men man kanske inte kan förvänta sig att kunna gå en utbildning under
semesterperioden.
Under året har det varit ovanligt många som valt att gå utbildningen innan de påbörjat
sin anställning. Det kan kanske bero på att utbildningen hölls på distans? Alla som
ansöker om licens får licens, även om de inte kan gå utbildningen ”på stört”. Men det
kräver att kollegorna visar och instruerar i webSESAM då så gott de kan tills
personen kan gå utbildningen.
Kriterier tröskelramper
Förskrivs i väntan på bostadsanpassning. Ansvaret att söka efter bostadsbidrag är
inte arbetsterapeuterna lika inblandade i längre utan det ligger på den enskilde själv.
Kan kriterierna justeras något? Så att det ”bara” står att det kan förskrivas tillfälligt
under max 6 månader och inte blanda in bostadsanpassning. Frågan kan också lyftas
på ett sortimentsgruppsmöte.
Tekniker Västra länsdelen
Det har varit svårt att boka tider under sommaren.
Tekniker finns tillgänglig för bokning varje onsdag i Karlskoga.
Ont om artiklar på lager 200 i Karlskoga i sommar
CFH har haft ett möte med personalen på Karlskoga lasarett. Då togs synpunkterna
om försenade leveranser upp (flera avvikelser har inkommit). De som är
delförrådsansvariga ska inför sommaren se över så att det finns lite extra av det som
det brukar vara åtgång på.
Tillgång till tekniker överlag
Vid de få tillfällen som ett hjälpmedel behöver repareras lite omgående/akut upplever
inte förskrivare att tekniker är villig att åka ut på reparation. Tekniker gör sällan
reparationer ute på plats i länet. Det beror på teknikernas arbetsmiljö och att det
ibland har varit fel uppgifter som inkommit gällande det som ska repareras, vilket
resulterat i att det inte gått att reparera hjälpmedlet ute på plats. Under sommaren är
det särskilt svårt att åka ut på en reparation då bemanningen på teknikenheten är
lägre än vanligt.
Personalförändringar på Hjälpmedelsenheten
Ulla-Clara Hammarlund ska börja jobba med Sesam/webSESAM/LMN (Kajsa
Johansson har slutat på CFH och jobbar numera som arbetsterapeut).
Malin Jensen och Murat Cetin har börjat jobba på HME och ingår i manuella teamet.
Nästa möte
15 november

Sekreterare: Charlotte Carling
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