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Mötesanteckningar sortimentgruppsmöte gång-, stå- och 
träningshjälpmedel samt TENS 

Plats: Centrum för hjälpmedel 
 
Närvarande:  

 Erika Nordin 
 Torbjörn Österman  

Representanter från länet:  
 Emelie Dalberg Nystedt, Vuxenhabiliteringen  
 Anna Petermann, Barn- och ungdomshabiliteringen  
 Ian Eide, Karlskoga lasarett 
 Caroline Forsberg, Lindesbergs lasarett  
 Karin Vedin, USÖ  
 Lina Wedell, hemrehabsjukgymnaster/fysioterapeuter  
 Michaela Funell, hemrehabsjukgymnaster/fysioterapeuter  
 Terese Gustafsson, neurosjukgymnaster/fysioterapeuter 

 
 
Genomgång av föregående mötes minnesanteckningar. 
 
Status för de olika sortimentsområdena  
Gånghjälpmedel 
 
Stå- och träningshjälpmedel  
- Utbildningen ”Upp-och-stå” kommer inte att bli av då föreläsaren har slutat på Anatomic Sitt.  
- Visningar av ståstöden EasyStand och Bantam från Anatomic Sitt är inbokade till den 6 februari 

och 17 februari. 6 februari är det inriktning mot barn/ungdom och 17 februari mot vuxna. 
Anmälan sker via Ping Pong.  

- Tippbrädan Caribou från Etac är nu förskrivningsbar i WebSESAM. Visning av b la tippbrädan och 
föreläsning om ståträningens effekt kommer att ske under våren med ett tillfälle inriktat mot 
barn/ungdom och ett tillfälle inriktat mot vuxna. Mer information kommer i Nyhetsbrevet och 
anmälan kommer att ske via Ping Pong.   
 

TENS  
- Från och med 1 februari 2023 gäller ett nytt avtal för Tens-stimulatorerna. Vinnande leverantör 

är DJO Nordic AB. På detta avtal blev det två vinnande objekt, CEFAR Basic och CEFAR Tens. 
Dessa två stimulatorer kommer endast att tas in i Region Örebro läns sortiment då Tens Primo 
Pro från DJO Nordic inte längre finns att tillgå genom returer. Det kommer fortfarande att gå att 
beställa TENS Neuro Trac och Neuro Trac Multi i mån av tillgång.  

- Utbildning TENS: 28 mars kommer det att vara 2 utbildningstillfällen, ena mellan kl 09.00-12.00 
och det andra tillfället kl. 13.00-16.00. Anmälan sker via Ping Pong.    

Övriga frågor/information:  
Det finns önskemål om att kunna förskriva armcykel.   
Svar: Då detta inte ingår i regionens uppdrag är det för tillfället ej möjligt, men för att Centrum för 
hjälpmedel ska kunna driva denna fråga så behöver vi få in underlag från er förskrivare och önskar att 
ni gör en skriftlig sammanställning på hur många patienter det rör sig om, vilka patientgrupper, 
varför de inte kan tillgodogöra sig denna träning på annat sätt, vilken effekt/effekter ni ser att detta 
hjälpmedel skulle kunna ge som inte går att få på annat sätt. Negativa effekter utan denna träning.  
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Detta skickar ni till mig (erika.nordin@regionorebrolans.se) och vår verksamhetschef Michael 
Söderlind (michael.soderlind@regionorebrolan.se) .  
 
Vuxenhabiliteringen 
Upplever att ståstödet EasyStand passa en viss patientgrupp. Frågan är vad som händer när Ståstativ 
Otto Bock och Spacemaker inte längre går att förskriva?  
Svar: Då Ståstativet Otto Bock inte längre tillverkas kommer detta inte att gå att få tag på. När det 
gäller ståstativet Spacemaker var inte detta klassat enligt MDR vid nuvarande upphandling. Vet inte 
hur det blir till kommande upphandling.  
 
Går det att använda positioneringsselar till tippbräda.  
Svar: Ja, till tippbrädan Caribou.  
 
Påminner om att läsa Nyhetsbrevet som skickas ut från Centrum för hjälpmedel.  
 
Nästa möte  
Måndagen den 25 september kl. 14.00 – 15.30 via Teams. 
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