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TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING 
CFH/Cri Sirsjö, enhetschef 2022-12-06 Mötesanteckning 
 
 
Samverkansgrupp  
Centrum för hjälpmedel och förskrivare inom Region Örebro län 
 
Tid: kl. 13:00-14:00 
 
Plats: Teams 
  
Närvarande:  
Cri Sirsjö, enhetschef Centrum för hjälpmedel 
Fanny Petterson, Lindesbergs lasarett 
Siri Edströmer, Karlskoga lasarett 
Jonathan Hedlund och Helen Nilsson, USÖ 
Otto Lindgren och Liselotte Alexandersson, VuH 
 
Gäst: Gunnel Karlsson, Centrum för hjälpmedel 
Sekreterare: Charlotte Carling, Centrum för hjälpmedel 
 
 

1. Genomgång av föregående protokoll 
  

2. Personalförändringar- och omorganisationsförändringar  
Fanny kommer vara föräldraledig under 2023 och har en ersättare på gång. 
Arbetsterapeut är på väg att tillsättas i Vuxenhabiliteringen. Liselotte går i pension 
under 2023. 

  
3. Nya avtal hjälpmedel 

Drivaggregat, nytt avtal 1 december. 
TENS, nytt avtal 1 februari, senarelagd start. 
Dynor, upphandling pågår inför avtalsstart 1 november 2023. 
Aktivrullstolar, upphandling startar snart inför avtalsstart 1 december 2023. 
 

4. Allmän information 
Kundtjänst stänger 13:00 dag för jul-, nyår och trettondagsafton. Entrédörren låses då. 
Förskrivarforum första onsdagen i månaden 13.00-15.00, HME:s 
hjälpmedelskonsulenter är på plats för rådgivning och enklare utbildning. 
 

5. Lager- och delförrådsfrågor 
Vi inventerade alla igår. Det flöt på bra. På 144 verkar det ha tillkommit individer på 
listan som inte borde varit med. Kontakt tas med Sesamansvarig (Ulla-Clara 
Hammarlund) på CFH för att reda i frågan. 
 

6. Övrigt 
Flytt mellan sjukhusen, där hjälpmedel finns med i bilden. Det har hänt att hjälpmedel 
tas i retur och nytt förskrivs då hjälpmedel inte kan tas med i persontransporten. Det 
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gör att patienten behöver genomgå ytterligare en utprovning. Det kan också medföra 
att patienten får ett annat hjälpmedel eller får var utan hjälpmedel ett par dagar om 
mottagande sjukhus inte har rätt hjälpmedel hemma i lager.  
Förslaget är att hjälpmedel ska följa med transporten/skickas med särskild transport.  
 
Emballage som finns på en del hjälpmedel till exempel till en del kognitiva hjälpmedel 
tar CFH gärna i retur. Ställ på returrutan och ange retur. 

 
7. Hjälpmedel vid högre maxbrukarvikt 

Gunnel och Charlotte går igenom utkastet som finns av en sortimentsöversikt över 
hjälpmedel för högre maxbrukarvikt. Deltagarna får ut en arbetskopia på dokumentet. 
På 2023 års första träff går vi igenom de önskemål som finns av de hjälpmedel som 
kan finnas på de olika delförråden. 
 
Azalea Max och Cross XL finns på flera av sjukhusen. 
Rullstolarna i XXL-förrådet på USÖ har använts lite sparsamt.  
 
 
2023 års möten 
28 februari 
16 maj 
19 september 
21 november 
 
 
Tack för gott samarbete! 
 
Cri Sirsjö 
Enhetschef, Centrum för hjälpmedel 
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