TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE
CFH/Cri Sirsjö, enhetschef

DATUM
2019-09-28

BETECKNING
Mötesanteckning

Samverkansgrupp
Centrum för hjälpmedel och förskrivare inom Region Örebro län
Tid:

kl. 13:30-14:30

Plats:

Skype

Närvarande:
Cri Sirsjö, enhetschef Centrum för hjälpmedel
Siri Edströmer, Karlskoga lasarett
Liselotte Alexandersson, Vuxenhabiliteringen
Helene Nilsson, USÖ
Gunnel Karlsson, USÖ
Sekreterare: Charlotte Carling, Centrum för hjälpmedel

1. Genomgång av föregåendemötesanteckning
2. Coronatider
Verksamheterna börjar återgå till att träffa patienter mer som vanligt eller på
nya sätt igen.
CFH planerar att öppna Funkaforum i oktober.
Drop-in rollator- och rullstolsservice kommer inte att öppna i det närmaste.
Utbildningar erbjuds i anpassat format igen.
3. Inventering
Verksamheterna är följsamma vid inventering och svarar in under
inventeringsdagen.
Årets sista inventering är 7 december.
4. Madrasser
215 madrasser just nu ute hos patient.
Delar av det nya avtalet har nu kunnat tecknas. Flera objekt har överklagats,
vilket gjort att avtalsstart inte genomfördes den 1 september.
Upphandlade objekt är:
Toppmadrass – fiber
Toppmadrass – skum
Toppmadrass – växeltryck
Toppmadrass – statisk luft
Ersättningsmadrass – skum
Ersättningsmadrass – skum/luft/hybrid
Ersättningsmadrass - helautomatiskt madrassystem
Ersättningsmadrass - helautomatiskt madrassystem med hyra
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Vinnare i objekt ersättningsmadrass – helautomatiskt madrassystem med hyra
är Care of Swedens CuroCell A4 CX20, den madrass vi hade på förra avtalet.
Vinnare i de andra objekten presenteras på nästa samverkansmöte.
I Karlskoga har det vid vårdplanering inför hemgång hävdats att det är
omvårdnadsansvarig sjuksköterska på sjukhuset som ska förskriva
madrassen och inte den inom hemsjukvården. Synpunkten tas upp på
samverkansmöte kring madrasserna nästa vecka.
5. Förhöjande dynor och kildynor; ångerrätt och förskrivningsmönster
Det är en markant minskning av förskrivningen gällande förhöjande dynor och
kildynor under årets första del. Orsaker till detta kan vara att höftoperationer
har varit helt inställda fram tills nu i september, några patienter uppger att de
kan låna av bekanta.
Med varje dyna utgår en information där det framgår hur patienten kan utnyttja
sin ångerrätt om de skulle vilja ångra köpet av dynan.
6. Nya vårdgivarwebben
Skulle lanseras den 2 november. Men är uppskjuten tills slutet på januari.
Centrum för hjälpmedel på regionens kommande webbplatser:
• 1177.se vänder sig till den som ännu inte har hjälpmedel, här finns bland
annat felanmälan för den som loggar in på sina sidor och information
kring funktionsnedsättning och hjälpmedel.
• www.regionorebrolan.se ska vända sig till allmänheten, till den som har
hjälpmedel
• vårdgivarwebben ska vända sig till förskrivare och samverkanspartner.
Här kommer ni bland annat hitta det som finns under
Hjälpmedelsöversikt och Förskrivarportalen på dagens webb.
7. Personalförändringar CFH
Kontinenssamordnare Johanna Haglund är tillbaka.
Sökes Synpedagog, hjälpmedelskonsulent till SPRIDA, annons ligger ute nu.
8. Övriga frågor
• Elrullsolsförvaring. Man jobbar fortsatt med frågan. Det går trögt.
• Avgifter; Är det fortsatt mycket reaktioner? Vad säger man juridiskt om
låneavgift? Det har kommit in tre olika typer av bestridanden. Alla
inkomna bestridanden har besvarats. Som flest var det 330 stycken
bestridande. Förvaltningsrätten i Karlstad har sagt att regionen har
rätten på sin sida. Överklagan på det beslutet kan fortfarande lämnas
in.
Hjälpmedel som varit ute hos patient i många år, som kan ha förskrivits
när patienten var barn, kan i vissa fall returtas för att inte generera en
abonnemangsavgift.
Nu är det inte längre samma flöde in på returer som det var i början då
abonnemangsavgiften infördes.
• Karlskoga har en obemannad hjälpmedelsinlämning, där man undrar om
de måste sprita av alla hjälpmedel som tas i retur. Förslaget är att de
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sätter upp anslag om att hjälpmedel ska varar rena då de lämnas in för
retur.
Returer som inte hämtats/tagits med transport. CFH stämmer av med
chaufförerna för att se hur det kan lösas framöver.
Personal i kundtjänst har lagt förskrivning i förskrivares namn utan hens
vetskap. Där förskrivaren lämnat över förskrivningsansvaret på annan
person. Cri önskar få lite mer information för att titta närmare på vad
som gjort att det blivit fel.
Hygienstolar med formgjuten eller modulär sittenhet kan enbart
förskrivas till personer som har fått en formgjuten sits förskriven. Till
övriga patienter är det kommunen som ansvarar för inköp. Riktlinje som
kan förtydliga detta ska tas fram.
Dåligt rekonditionerade hjälpmedel. Anmäl detta som en reklamation i
webSESAM. Anvisningar för reklamationer finns här på vår hemsida.
Felanmälan öppnas för förskrivare via webSESAM från och med 1
oktober. Mer information om detta kommer i webSESAM och
Nyhetsbrev.
Uppföljning via AEN i webSESAM för elrullstolar och eldrivna
träningscyklar är borttagen. Funktionen försvann då Hjälpmedelguide
och Behovstrappor släcktes ner.
När mötet är via Skype kan vi starta redan klockan 13.00 på tisdagar.

Nästa möte

15 december 13.00.
Delta gärna via Skype!
Tack för gott samarbete!
Cri Sirsjö
Enhetschef, Centrum för hjälpmedel
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