TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE
CFH/Cri Sirsjö, enhetschef

DATUM
2021-03-23

BETECKNING
Mötesanteckning

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

kl. 13:00-14:00

Plats:

Skype

Närvarande:
Cri Sirsjö, enhetschef Centrum för hjälpmedel
Siri Edströmer, Karlskoga lasarett
Gunnel Karlsson, USÖ
Fanny Pettersson och Yvonne Cavallius, Lindesbergs lasarett
Liselotte Alexandersson och Veronica Johansson, Vuxenhabiliteringen
Sekreterare: Charlotte Carling, Centrum för hjälpmedel

1. Covid-19
Hårt tryck på sjukhusen nu med utökade platser. Det saknas en del
arbetsterapeutkompetens på en del av de nya platserna.
Hjälpmedelsförsörjningen flyter på bra.
Karlskoga har fått pris för sin Covid-vård.
På vuxenhabiliteringen finns det fortfarande en del patienter som avböjer
kontakt.
På CFH har en del i personalen blivit vaccinerade. Inkomna konsultationer är
fortfarande färre än vanligt, vilket gör att nästan alla patienter erbjuds tid inom
90 dagar. Det har gett HME möjlighet att jobba med ett projekt för att
uppdatera sitt utbildningsutbud.
2. Inventering
19 april. Inventeringsunderlagen kommer att läggas upp på Lager, hjälpmedel
i delförråd på Vårdgivarwebben.
3. Nya organisationen i Regionen
På USÖ är det fortfarande lite oklart hur det ska bli. En del förändringar är
genomförda. Geriatriken ska kanske lämna specialiserad vård och tillhöra
nära vård istället. Men inget är klart ännu. Samtal förs kring hur paramedicinsk
personal ska få sin tillhörighet i verksamheterna.
I Karlskoga och i Lindesberg har man inte sett så mycket av förändringarna
heller.
CFH och Vuxenhabiliteringen tillhör område Nära vård, men man vet inte
riktigt hur verksamheterna ska organiseras.
4. Regionens nya hemsidor
Visning av CFH på regionens nya webbplatser. En introduktionsfilm finns om
du vill tipsa en kollega.
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5. Transportrullstolar skänkes
Många har varit intresserade. Cirka 50 verksamheter har hört av sig. Vi har
inte möjlighet att skicka fler just nu.
6. Övriga frågor
Grundläggande förskrivarutbildning för sommarvikarierna. En del kommer inte
hinna gå utbildningen innan sommaren. CFH har tyvärr ingen möjlighet att
hålla utbildningen senare inpå sommaren.
Sommarvikarierna som börjar under semesterperioden och slutar före första
tillfället på hösten får därför förlita sig på sina kollegor i guidning, men har sin
förskrivarlicens och kan förskriva i webSESAM. Informationen på
Vårdgivarwebben har förtydligats.
Karlskoga kommer snart flytta in i sina nya lokaler och önskar få kontakt med
någon på CFH för att få klart hur och när CFH:s flytt in i de nya lokalerna ska
ske.
Information till dig som lånar hjälpmedel önskas på flera språk. Revidering
pågår och planen är att informationen ska finnas tillgänglig på flera språk.
En rullstolsvåg är inköpt av CFH. Den står i anslutning till
hjälpmedelsutställningen vid huvudentrén. Ingen förbokning krävs.

Nästa möte
11 maj
Tack för gott samarbete!
Cri Sirsjö
Enhetschef, Centrum för hjälpmedel
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