TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE
CFH/Cri Sirsjö, enhetschef

DATUM
2021-10-05

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 Karin Vedin, USÖ
Liselotte Alexandersson, Vuxenhabiliteringen
Sekreterare: Charlotte Carling, Centrum för hjälpmedel

1. Genomgång av föregående protokoll
2. Omorganisationen inom HoS
Karlskoga: Namnbyte på gång i då målet är att få bort ”enhet” i benämningar
på verksamheter.
USÖ: Geriatriken har fått en ny verksamhetschef i måndags. Översyn av
paramedicinska vården pågår. Samordnaransvaret är fortsatt kvar.
Fysioterapiavdelningen ska byta namn till Fysioterapikliniken. Benämningen
”avdelning” ska också tas bort. Det är förändringar på gång både i närtid och
lite längre fram inom flera verksamheter och lokaler.
Vuxenhabiliteringen: Sparsamt med information ännu. Habilitering och
hjälpmedel ska utredas under hösten.
CFH: Lika som Vuxenhabiliteringen
3. Personalförändringar
Pensionsavgång på SPRIDA (Ulla Furendal), sortimentsansvaret har Åsa
Karlsson och Helena Ekmark tagit över.
Logopedtjänst till SPRIDA, ansökan ute just nu.
Ny synpedagog börjar inom kort på SPRIDA.
Cri jobbar med inkontinenshjälpmedel just nu. Upphandling pågår. Tidigare
tjänst inkontinenssamordnare är under utredning för att se om/hur den ska
tillsättas.
Två nya hjälpmedelskonsulenter som hör till manuella teamet på HME, Murat
Cetin och Malin Jensen.
4. Work-shop elrullstolar – för att ta fram förskrivarstöd
Förskrivare och hjälpmedelskonsulenter ska tillsammans titta på
förskrivningsrutiner gällande eldrivna rullstolar. För att utöka förskrivarstöd och
arbetssätt.
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5. Förvaring eldrivna rullstolar
Uppdraget att se över bostadsanpassning och lösningar för
hjälpmedelsförvaring är lämnat till Boverket. Utredningen ska vara klar 2023.
Läs mer på www.regeringen.se
6. MDR, några leverantörer har valt att sluta tillverka vissa hjälpmedel
Ute i verksamheterna har man inte behövt jobba så mycket med frågan ännu.
Det är kostsamt för flera leverantörer att klassa sina hjälpmedel enligt MDR .
Det har gjort att några hjälpmedel försvinner på marknaden. Två produkter
som saknar ersättare just nu är:
Porttelefon
Eldriven rullstol Koala
Specialanpassningar görs enligt det nya direktivet. CFH jobbar vidare med att
förfina sitt arbetssätt.
Myndigheten som svarar på frågor som kommer upp under införandet av MDR
är Läkemedelsverket.
Det finns en filmad grundutbildning i Ping-Pong
Förordning MDR
7. Nya avtal hjälpmedel
Kognition, avtal börjar gälla 1 oktober
Fem av sju produktgrupper är klara. Två har objekt har blivit överprövade.
Hjälpmedlen är presenterade i den ordning de är prioriterade enligt avtal. Har
inte patienten ett särskilt behov väljs det första hjälpmedlet under respektive
grupp.
Sortimentsvisning i form av drop-in:
Tisdag 19 oktober kl 13:00-16:00
Torsdag 21 oktober kl 8:00-12:00
Manuella rullstolar, allround och transport, avtal börjar gälla 1 december
Allroundrullstol standard: Cross 6 och Cross 6 VB (Etac)
Allroundrullstol tyngre vikt: Cross 5 XL och Cross 5 XLVB (Etac)
Transportrullstol: Transit (Etac)
Entrérullstol: Action 3NG (Invacare)
8. Förskrivarenkät
En kort enkät. CFH försöker hitta områden med förbättringspotential.
Skickades ut till Nyhetsbrevsprenumeranterna. Länk kommer med i nästa
nyhetsbrev.
9. Hygienriktlinjer efter 29 september
Munskydd eller visir vid patientarbete där avstånd inte kan hållas.
Avståndsmarkeringar har tagits bort i flera matsalar. Men om möjligt äter och
fikar personalen ”i skift”.
Möten hålls fortsatt i större lokaler eller digitalt. Och de som kan kommer
troligen fortsätta arbeta hemifrån då det passar bra.
Ta lärdom av det som har varit bra med de nya arbetssätten.
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10. Film om AKK – Introduktion i alternativ och kompletterande kommunikation
11. Lager-/delförrådsfrågor
Bra resultat vid inventeringen i september. Karlskoga har tagit över ansvaret
för lagret. Vi har över 90 delförråd i länet.
Till nästa inventering kommer alla underlag vara i excell-format. Nu i
september var det problem med skrivbarheten i flera av pdf-filerna.
12. Övriga frågor
Förskrivning till utomlänspatienter
Fakturauppgifterna tar CFH fram. Att fråga hemregionen om det är ok att
förskriva gör förskrivaren. Kontaktuppgifter för hjälpmedelsverksamheter i
Sverige. Vid oklarheter kontakta CFH:s kundtjänst så löser vi ärendet ihop.
Information om förskrivningen finns på Vårdgivarwebben.
Återlämning hjälpmedel
Kan det göras mer sökbart på regionwebben?
Charlotte ser till at det blir mer sökträffar på regionwebben.
Vi lyfter alla frågan mot våra kontakter i kommunerna för att se om de också
har inlämningsplatser som det kan informeras om i olika kanaler.
Nästa möte:
14 december
Tack för gott samarbete!
Cri Sirsjö
Enhetschef, Centrum för hjälpmedel
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