TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE
CFH/Cri Sirsjö, enhetschef

DATUM
2021-05-11

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 och Helene Nilsson, USÖ
Fanny Pettersson, Lindesbergs lasarett
Veronica Johansson och Liselotte Alexandersson, Vuxenhabiliteringen
Sekreterare: Charlotte Carling, Centrum för hjälpmedel

1. Genomgång av föregående mötesanteckning
Inget att komplettera.
2. Avstämning covid-19 och sommarplanering
Karlskoga
Covid-situationen fortfarande oviss.
Två arbetsterapeutvikarier till sommaren.
USÖ
Covid-situationen fortfarande oviss.
Det har varit lite tufft med vikarier (arbetsterapeuter), några platser är inte helt
lösta ännu. Lite oklart just nu hur/vart man ska bemanna. Fysioterapeuterna är
klara med sin sommarbemanning.
Nya organisationen, utredning kring paramedicinen i nya organisationen ska
göras senare för just nu hinner man inte det. Det första som är klart är att
Geriatriken går över till nära vård.
Lindesberg
Har inga sommarvikarier som vanligt. Mobila Stroketeamet kommer tyvärr vara
stängt i sommar pga av att man inte får ihop det på fysioterapeutsidan.
Vuxenhabiliteringen
Har blivit lite striktare för vilka besök som genomförs. Besök som kan vänta i en
månad skjuts upp. Sommarplaneringen är klar.
CFH
De som kan jobbar hemma. Ett stadigt flöde på inkomna ärenden. Trycket på
elrullstolsverkstaden är ganska hårt just nu, så som det brukar under våren.
Sommarplaneringen har gott ihop sig.
3. Tekniker Karlskoga
Tidigare har en tekniker utgått från Karlskoga. Men nu utgår alla tekniker från
Örebro. Tekniker finns att boka varje onsdag.
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Nu kommer Karlskoga själva att succesivt ta över lagret, med påfyllnad och
inventering.

4. Nya avtal hjälpmedel

Elrullstolar
Nytt avtal började gälla 1 maj. Den stora nyheten är att det blev en ny
standardmodell för eldrivna rullstolar med manuell styrning. Nya modellen heter
Orion Metro och kommer från Invacare. Men det kommer att vara en hel del
Fortress Calypso som kommer i retur och de ska förskrivas i första hand. På
vårdgivarwebben finns det mer information att läsa.
Arbetsstolar och modulära sittsystem
Nytt avtal som börjar gälla 1 juni. Mercado har åter igen blivit den vinnande
modellen i flera av objekten. Modulära sittsystem ingick i samma upphandling.
Nya sortimentsöversikter presenteras vid avtalsstart. Mer information kommer
också då i Nyhetsbrevet.

5. Tröskelramper
Nytt avtal sedan en tid. Det finns en uppdaterad länk på hemsidan till
leverantörens Youtubekanal för instruktioner för montering och tillskärning av de
nya tröskelramperna. Tröskelramper förskrivs i väntan på bostadsanpassning.
Mer information finns på vårdgivarwebben.

6. MDR, nytt medicintekniskt direktiv 26 maj

Habiliteringen och hjälpmedel har planerat att utbilda all sin personal i det nya
regelverket för MDR.
Lite oklart i direktivet är frågan om uppföljningsansvar. Som det står nu kan man
tolka det som väldigt långt uppföljningsansvar.
Leverantörer ska kunna uppge förväntad livslängd på de hjälpmedel som de
tillhandahåller. Hjälpmedel ska vara spårbara, även tillbehör ska vara tydligt
märkta.
Rutinerna kring Specialanpassning ses över. CFH har sedan tidigare goda rutiner
för hur specialanpassningar dokumenteras och sparas på ett säkert och spårbart
sätt. Men nu ska regionen ta fram en rutin som det är tänkt ska kunna vara
gemensam för alla. I väntan på den har CFH gjort en revidering där
anvisningsblanketten som förskrivarna fyller i är omarbetad.
För VUH och BUH innebär direktivet att en uppdatering behöver göras för att
förtydliga rutinen vid överrapportering.

7. Tvingande eller valbara ersättningsgrupper

CFH använder både tvingande och valbara ersättningsgrupper. Det görs för att
undvika inköp när likvärdigt hjälpmedel finns i lager.
Är ersättningsgruppen valbar kan förskrivaren se vilket hjälpmedel CFH önskar att
hen förskriver i första hand. Men förskrivaren kan välja att ändå förskriva det som
ska väljas i andra hand. Vid en tvingande ersättningsgrupp som för exempelvis
komfortrullstolar kan förskrivaren inte kringå webSESAMs förslag av modell.
Systemet är inte så ”smart” så att det kan tillåta förskrivaren att själv välja då
båda modellerna finns i lager. Förskrivaren måste då istället använda en
förskrivningsblankett eller kontakta konsulent eller kundtjänst för att kringå
ersättningsgruppen. I perioden 1 juni-1 oktober kommer ersättningsgrupperna för
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Azalea och HD Balance bli valbara istället för tvingande. Det kommer sedan
utvärderas för at se om grupperna kan fortsätta vara valbara eller om de blivit en
stor ökning på inköp av komfortrullstolar.

8. Övriga frågor

Skänkta transportrullsolar
Av de skänkta transportrullstolana blev det lite köbildning då det saknades armoch benstöd i saldo på lager. Nu har saldot kompletteras och rullstolarna kommer
börja levereras undan för undan.
Mötesformen och innehållet för samverkan
Det är lite blandat vilka ämnen som tas upp vid de olika tillfällena. Det variera
vilka ämnen som är intressanta för de olika deltagarna, lite beroende på
profession.
Önskan att få ut dagordningen lite längre i förtid så att frågor kan lyftas på
yrkesträffar inför mötet.
Det är bra att det finns ett forum där man kan ta upp olika saker.
Skype eller live-möte? Tidseffektivt med Skype då flera av deltagarna har lite
längre restid, men samtalen utanför punkterna missas.

9. Nästa möte
5 oktober

Tack för gott samarbete!
Cri Sirsjö
Enhetschef, Centrum för hjälpmedel
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