TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE
CFH/Cri Sirsjö, enhetschef

DATUM
2022-05-17

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

1. Genomgång av föregående protokoll
2. Omorganisationer

Vuxenhabiliteringen har bildat ett stort team av NoS, istället för att vara
uppdelat norr och söder i länet. Förändringen gjordes i april.
Fysioterapeuterna på USÖ är fortsatt knutna till kliniker och är inte en egen
enhet.

3. Personalförändringar

CFH
Ingen ny förändring nu. Feriearbetare kommer i sommar, totalt fyra stycken.
VuH
Logoped söks fortfarande.
USÖ
Tufft personalläge på USÖ både nu och i sommar.
Lindesberg
Är fulltaliga på arbetsterapeut-sidan men rekrytering pågår för ett graviditetsvik
med start i höst. Även rekrytering av två fysioterapeuter pågår.

4. Nya avtal hjälpmedel

Elrullstolar – nytt avtal 1 juni, några nya modeller i det motoriserat styrda
sortimentet (joystickstyrt), ny sortimentsöversikt kommer publiceras på
Vårdgivarwebben samt information i nästa Nyhetsbrev.
Sängryggstöd – nytt avtal 1 juni, ny sortimentsöversikt kommer publiceras på
Vårdgivarwebben samt information i nästa Nyhetsbrev. Positioneringskuddar
är med på samma avtal och förskrivs i samband med besök på CFH för
positionering i sittande eller stående.
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Förhöjningsklotsar var också med på avtalet, men det har inte sålts som
egenvårdsprodukt från enkla hjälpmedelslistan. CFH funderar därför på att ta
bort dem från den enkla hjälpmedelslistan.

5. Allmän information

Abonnemangsavgift på alla träningshjälpmedel från och med 1 juni. Det är
cirka 20 personer i länet som enbart har träningshjälpmedel förskrivet och inte
haft avgiften sedan tidigare. De har fått ett personligt brev om förändringen.

6. Lager- och delförrådsfrågor

Förskrivning hjälpmedel till flyktingar från Ukraina. Hittills har det inte varit
några problem och inte många förskrivningar.
CFH har fått ett nytt uppdrag med lagerhållning/distribution av syrgastillbehör
åt Lungkliniken.
På USÖ har man jobbat hårt med att lägga sina direktförskrivningar i systemet
så snabbt som möjligt för att minska lagerdiffar och det har gett resultat.

7. Övrigt

Användandet av TENS-apparat i samband med insulinbehandling med
”knapp” kan inte rekommenderas enligt kontraindikationerna som nämns på
Hjälpmedelsöversikt på Vårdgivarwebben Tens • Vårdgivare Region Örebro
län (regionorebrolan.se)

Kundtjänst CFH stänger
Tidigare: 23 juni – dag före midsommarafton
Heldag: 27 maj
Huvudnumret 019-602 42 00 kommer, under sommaren, att vara stängt
mellan 12:00-13:00.
2022 års möten
4 oktober
6 december

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