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DATUM
2021-11-15

BETECKNING
Mötesanteckning

Samverkansgrupp,
Centrum för hjälpmedel och kommunerna i länet
Tid:

klockan 15:00

Plats:

Via Skype

Närvarande:
Michael Söderlind, Verksamhetschef Centrum för hjälpmedel
Elisabeth Damberg, Enhetschef Centrum för hjälpmedel
Margit Gehrke Flyckt, Utvecklingsledare VoF, Region Örebro län
Therese Börjesson, MAR Kumla kommun representerar Södra länsdelen
Hanna Schwager, MAR Örebro kommun representerar Örebro kommun
Anneli Wase, MAR Lindesbergs kommun representerar Norra länsdelen
Katarina Olsson, MAR Karlskoga kommun representerar Västra länsdelen

Work-shop elrullstolar 2022
Margit presenterar LFA-metoden. Lyssna, fundera och sedan agera. Ett verktyg som skulle
vara bra att använda vid work-shopen. Den består av nio steg. Det ingår också uppföljning
för att se om den metoden arbetat fram har varit till nytta. Steg tre, helst också fyra, i
metoden kommer att vara själva work-shopen.
Vi kommer inte att vända oss till förskrivare som förskriver elrullstol till barn.
Det skulle vara bra att ha med representation från brukarna, för att få deras perspektiv.
Deltagare från förskrivare önskas minst en från varje kommun. Och kanske gärna
representation utifrån hur stora kommunerna är. Deltagarna från sortimentsgruppen för
elrullstolar är tänkta deltagare. Sedan fyller vi på med fler förskrivare utefter det.
Deltagare i sortimentsgruppen är:
Norra länsdelen: Åsa Lindberg (Nora) och Matilda Waern (Nora)
Västra länsdelen: Sofia Josefsson (Karlskoga) och Victoria Andersson (Karlskoga)
Södra länsdelen: Susanne Almstedt (Lekeberg) och Marie Udd (Lekeberg)
Örebro kommun: Anneli Berger och Åsa Svensson
USÖ: Karin Gustafsson och Anna Rydén
Café-modellen
Det kommer finnas en ”bordsvärd” vid varje bord. Deltagarna får själva först ta ställning till
ett problem/frågeställning. Sedan försöker man sammanställa/diskutera mm runt bordet.
Sedan bryter vi av och deltagarna flyttar sedan till nästa bord där bordvärden lyfter fram det
nya problemet/frågeställningen. Deltagarna är tänkta att hinna sitta vid tre bord.
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Ska vi kunna mäta någon fråga nu för att sedan ställa samma frågor senare? CFH:s
kundtjänst kan få mäta hur många frågor om elrullstolar som kommer in under en månad
och sedan jämföra efter work-shopens förändringar är genomförda.
Orsak/effekt på fm. em målanalys och aktiviteter.
Förslag på work-shopsdag
16 februari 9.00 - 15.00
Citykonferens

Sekreterare: Charlotte Carling
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