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Mötesanteckningar sortimentgruppsmöte gång-, stå- och 
träningshjälpmedel samt TENS  

Plats: Centrum för hjälpmedel 
 
Närvarande:  
Från CFH:  

 Erika Nordin  

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

 

Deltagarpresentation  
 
Genomgång av föregående mötes minnesanteckningar. 
 
Status för de olika sortimentsområdena 
Gånghjälpmedel 
Tilldelningen är klar. Leverantörerna har till idag den 21/9 att överpröva beslutet. Nytt avtal träder i 
kraft 1/12 2020. Vi går igenom nuvarande och kommande sortiment utifrån det som är klart. Mer 
information kommer i Nyhetsbrevet framöver. Ny sortimentsöversikt kommer att finnas på hemsidan 
när det nya avtalet träder i kraft. Vi jobbar med att se om det är möjligt med tvingande 
ersättningskedjor när det gäller rollatorer, RA - rollatorer och rollatorer med gåbordsöverdel. Detta 
betyder att likvärdig rollator levereras. Ingenting är klart ännu. Mer information kommer i 
Nyhetsbrevet.   
 
Stå- och träningshjälpmedel 
Vi fortsätter att gå runt på många returer vilket är bra ekonomiskt och miljömässigt. Titta gärna i 
WebSesam angående lagersaldo innan förskrivning.  
Sängcykeln ”Lilltrampan” blev upphandlad, men tyvärr lade tillverkaren ner produktionen och ingen 
ersättningsartikel finns på marknaden. I dagsläget finns det fortfarande några ”Lilltrampa” i lager här 
på Centrum för hjälpmedel.  
 
TENS 
Det finns strax under 100 stycken Primo Pro från DJO i lager.  
Representanter från Medifa höll en endagars förskrivarutbildning den 17/9, 8 st deltog. Hur ser 
behovet ut i del olika verksamheterna? Räcker det med utbildning 1 gång/år? 
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Avgifter 
Erika: Har ni fått många frågor eller kommentarer angående avgifterna?   
Svar: Nej. 
 
Övriga frågor  
Carloine har med sig en fråga om det är möjligt med påminnelse om uppföljning i WebSesam (AEN) 
för TENS.  
Svar: Nej. Denna funktion kommer att försvinna inom snar framtid för samtliga sortiment där den 
används idag.  
 
Emelie har med sig en fråga om det är möjligt att förskriva armcykel.  
Svar: Region Örebro län tillhandahåller inte armcykel. Erika tar med sig frågan tillbaka till 
verksamheten för att undersöka om detta kan vara möjligt i undantagsfall. Återkommer med svar vid 
nästa möte.  
 
Karin tar upp frågan angående kostnaden för kryckor till patienter med hög brukarvikt. Dessa är 
mycket dyra och det förskrivs därför oftast en Rollator Maxi + istället. Frågan är om de måste kosta 
så mycket för patienten? 
Svar: Verksamheterna köper kryckor via Centrum för hjälpmedel och säljer dessa sedan vidare till 
patienterna. Det är verksamheterna som sätter pris på kryckorna ut till patient. Centrum för 
hjälpmedel har bara som hjälp rekommenderat ett pris i listan ”Enkla hjälpmedel” (vi har då gjort en 
omvärldskoll och sett att detta pris inte skulle skapa konkurrens för andra på marknaden. Ex som 
tidigare Apoteket, Varsam). 

 
Övrigt 
Behovstrappan kommer att försvinna. Kommer att ersättas med ”Riktlinjer för förskrivning”. 
Riktlinjerna finns på hemsidan under varje sortiment i Hjälpmedelsöversikten. Mer information kring 
detta kommer att komma från Centrum för hjälpmedel.  

 
Påminner om att läsa Nyhetsbrevet som skickas ut från Centrum för hjälpmedel.  
 
 
Nästa möte 25 januari kl. 14.00 – 16.00. Konferensrum 2 på Centrum för hjälpmedel.  
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