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TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING 
CFH/Cri Sirsjö, enhetschef 2021-12-14 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 
Fanny Petterson, Lindesbergs lasarett 
Liselotte Alexandersson, Vuxenhabiliteringen (VuH) 
 
Sekreterare: Charlotte Carling, Centrum för hjälpmedel 
 
 

1. Genomgång av föregående protokoll 
2. Omorganisationen inom HoS 

Vuxenhabiliteringen 
Utredning på gång gällande Habilitering och hjälpmedels framtida utformning. 
Flera av verksamheterna kommer att slås samman. Men utredningen ska visa 
hur. 
Centrum för hjälpmedel 
Lika som vuxenhabiliteringen. Den nya organisationsformen ska starta enligt 
plan i september 2022. 
Karlskoga 
Ska kallas Rehabcentrum. Annars inte så stora organisationsförändringar. 
Lindesbergs lasarett 
Paramedicin är fortsatt en egen enhet. Men det är sagt att det ska utredas hur 
paramedicinarna ska organiseras inom organisationen. Hög belastning just nu 
på medicinsidan. 
 

3. Personalförändringar 
CFH 
Hjälpmedelskonsulenttjänster ligger ute, logoped och Hjälpmedelskonsulent. 
Tekniker/Ingenjör har annonserats, intervjuer genomförda. Ulla-Clara blir 
objektspecialist Sesam 
Lindesberg 
Har gott kort om personal bland annat, men har anställt ny kollega som börjar 
efter årsskiftet 
VuH 
Flera föräldraledigheter. En ny kollega i NoS 
Karlskoga 
Förstärkning har funnits sedan i somras. 
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4. Nya avtal hjälpmedel 

Manuella rullstolar, allround och transport, avtal började gälla 1 december 
Planerad Minimässa/Öppet hus 25-27 januari. 
 

5. Allmän information 
Work-shop förskrivning eldriven rullstol (kanske lite drivaggregat också..) i 
februari. 
 
Utbildningar – hur ser ni på vårt utbud? Är det svårt för er i slutenvården att 
komma till CFH på utbildning? Det skulle uppskattas att CFH kommer ut till 
sjukhusen med visningar. 
 
Kompetensutveckling överlag ute bland förskrivarna. Alla har egna 
kompetensutvecklingsplaner. 
 

6. Lager- och delförrådsfrågor 
Automatisk lagerpåfyllnad har nu börjat flyta på bra i Lindesberg. 
I Karlskoga skulle man behöva justera en del artiklar i säkerhetslager. 
 
Kan det vara en idé att ha en lämna tillbaka drive? På till exempel fristående 
toaletter. 
 
CFH förbereder sig och förarbetar inför jul och nyårshelgerna. Så att det 
förhoppningsvis inte ska bli brist av några hjälpmedel till de som behöver 
beställa lite extra då det inte levereras hjälpmedel varje dag. 
 

7. Övriga frågor 
Stängdagar vid jul 

 
2022 års möten 
22 mars 
17 maj 
4 oktober 
6 december  
 
 
Tack för gott samarbete! 
 
Cri Sirsjö 
Enhetschef, Centrum för hjälpmedel 
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