TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE
CFH/Cri Sirsjö, enhetschef

DATUM
2022-03-22

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
Fanny Petterson, Lindesbergs lasarett
Gunnel Karlsson, USÖ
Veronica Johansson och Liselotte Alexandersson, Vuxenhabiliteringen (VuH)
Sekreterare: Charlotte Carling, Centrum för hjälpmedel

1. Genomgång av föregående protokoll

Workshop elrullstolar är framflyttad till 27 april. Det kommer bara finnas en
representant från USÖ med från regionen. Workshopen utreder
förskrivningsprocessen för elrullstol, med fokus på elrullstol med manuell
styrning.

2. Omorganisationen inom HoS

Vuxenhabiliteringen
Neuro och hjärnskadeteamet ska bli ett stort team. Enhetschef Hans Thörn
ska sluta.
Utredning gällande Habilitering och hjälpmedels framtida utseende som
organisation kommer dra ut på tiden. Planeras att bli klar under 2023.
Centrum för hjälpmedel
Utredning gällande Habilitering och hjälpmedels framtida utseende som
organisation kommer dra ut på tiden. Planeras att bli klar under 2023.
Karlskoga
Inget aktuellt just nu.
USÖ
Arm-, dysmeli- och armprotesenheten jobbar med sin fysiska flytt till OT.
Några verksamheter går in i Nära vård. Paramedicinutredningen för
specialiserad vård är lagd lite på is tills vidare då utredningsledaren lämnar sin
tjänst under april. Det är lite oklart på många håll.
Lindesbergs lasarett
Lite byte på chefspositionerna. Just nu lite brits på fysioterapeuter.
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Birgitta Lundberg, nygammal konsulent på SPRIDA är tillbaka som vikarie
under ett graviditetsvikariat. En ny logoped börjar till sommaren.
Ny tekniker, Johan Pärlefalk, IT-samordnare, Payam Karimian,
hjälpmedelskonsulent, Gunnel Karlsson
VuH
VuH har inga sommarvikarier då de inte är en akutverksamhet.
Har en logopedtjänst ute.
USÖ, Karlskoga och Lindesberg
Stora problem med att tillsätta arbetsterapeuttjänster, både tillsvidare och
sommarvikarier. Det är t ex svårt att bemanna upp det mobila stroketeamet.

4. Nya avtal hjälpmedel

Träningshjälpmedel och cyklar
Drivaggregat klart senare i vinter
Aktivrullstolar och Dynor upphandlingsstart under året

5. Allmän information

Förskrivarutbildning
Det är planerat för minst ett utbildningstillfälle per månad fram till sommaren –
utbildningstillfällena ligger ute på Vårdgivarwebben.

Förebyggande underhåll
Enligt nya medicintekniska direktivet har teknisk chef tillsammans med sina
medarbetare gjort en sammanställning på vilka typer av hjälpmedel som CFH
ska kunna erbjuda förebyggande underhåll på under ett visst intervall. För att
kunna utföra arbetet ska 3 tekniker tjänster ska tillsättas.
Med anledning av kriget i Ukraina
Vi kan vänta oss en större flyktingström från Ukraina den närmsta tiden. Finns
behov av hjälpmedel förskrivs de utifrån vår vanliga rutin för asylsökande,
genom pappersförskrivning.
Saknas delar av patientens personuppgifter ska förskrivningen ske genom
telefonkontakt med CFH:s kundtjänst.
Läs mer på Vårdgivarwebben.

6. Lager- och delförrådsfrågor

Sjukgymnast på Karlskoga lasarett har reagerat på att det är många rollatorer
som inte är förskrivna på patient vid sökning i webSESAM. Bra om det går att
få in rollatorn för översyn och så att den kan förskrivas på patient eller bytas
ut. I de fall då patienten haft rollatorn under längre tid bör ingen avgift utgå till
förskrivaren.
Rullstolar tyngre brukarvikt. Vad kan CFH tillhandahålla med kortare
leveranser/ha lagerförda? En sortimentsöversikt är på gång med hjälpmedel
som tar mer än 150 kg i brukarvikt.
Inventering måndag 4 april

CENTRUM FÖR HJÄLPMEDEL

hjalpmedel@regionorebrolan.se

POSTADRESS

Box 1613
701 16 Örebro

BESÖKSADRESS

Propellervägen 14

TELEFON

019-602 42 00

TELEFAX

019-33 31 27

7. Övrigt

Studiebesök
Kundtjänst CFH har varit på studiebesök på lasarettet i Karlskoga och har fått
en bra bild av hur hjälpmedlen hanteras inom verksamheten. Besök görs
gärna på USÖ och Lindesberg.
Kundtjänst CFH stänger tidigare
14 april – skärtorsdagen
23 juni – dag före midsommarafton
och heldag den 27 maj

2022 års möten
17 maj
4 oktober
6 december

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