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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  

 

Status för de olika sortimentsområdena 
Gånghjälpmedel 
Upphandling pågår, nytt avtal träder i kraft 1/12 2020.  
 
Rollator Futura: fortfarande problem med rollator Futuras framgafflar. Ett stort arbete har gjorts 
med att byta ut framgafflarna på rollatorer inom ett visst intervall. Avvaktar och ser om det kommer 
att beslutas att ytterliga åtgärder behöver göras.  
 
Stå- och träningshjälpmedel 
Det finns en ny sortimentsöversikt på hemsidan. Ungefär som tidigare när det gäller utbudet av 
sortiment. Vi går runt på många returer vilket är bra ekonomiskt och miljömässigt. Titta gärna i 
WebSesam angående lagersaldo innan förskrivning. 
 
TENS 
Ny leverantör sedan 2019-02-01, Medifa AB. Hanteringen av TENS apparater har ändrats för att få 
det att fungera med två olika leverantörer. Information angående detta har gått ut i Nyhetsbrevet 
och information finns även på Centrum för hjälpmedels hemsida.  
Nya rutinen: Lagerflytt görs till delförråden och TENS apparat och elektroder förskrivs direkt till 
patient från delförråden. När patienten sedan inte är i behov av TENS apparaten längre skickas denna 
i retur tillbaka till Centrum för hjälpmedel.  
TIPS – gör gärna lagerflytt på fler TENS apparater/gång. Samma som de flesta gör när det gäller 
rollatorerna. Ni kan även kontakta Kajsa Johansson (via mail) här på CFH för att höra om det är 
möjligt att lägga automatisk lagerpåfyllnad på delförrådet.  
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Cyklar 
Cyklar för vuxna har utgått ur Centrum för hjälpmedels sortiment sedan 1/1 2020. Finns nu endast 

att förskriva till barn och ungdomar upp till 20 års ålder.  

 
Avgifter 
Abonnemangsavgift 65 kr/månad, oavsett antal hjälpmedel. Gäller ej TENS och eldrivna 

träningscyklar.  

TENS apparat och 1 uppsättning elektroder får lånas kostnadsfritt. Sedan bekostar patienten 

elektroderna själva. (För mödravården kostar även första uppsättningen av elektroder, 100 kr).  

Rollatorer: Ingen förändring, låneavgift på 250 kr/rollator. Barn och ungdom under 20 år betalar inte 

någon låneavgift. 

Serviceavgift 100 kr. Rollatorcafét är kostnadsfritt. Finns på hemsidan när av var dessa äger rum.  

Transport av hjälpmedel hem till patienten kostar 200 kr.  

Mer detaljerad information gällande avgifterna finns på Centrum för hjälpmedels hemsida.  

 
Övriga frågor  
Terese: 
När är nästa TENS utbildning. 
Svar: Planering pågår. Kommer troligtvis att vara en utbildningsdag under våren. Mer information 
kommer i Nyhetsbrevet.  
 
Det har varit fel på några av de nya TENS apparater som skickats ut till oss. Är det något som ni också 
har uppmärksammat? 
Svar: Ingenting vi har uppmärksammat. Helt nya apparater ska vara kontrollerade av leverantören. 
Dessa kontrollerar inte vi innan de skickas ut. TENS apparater som kommit i retur till Centrum för 
hjälpmedel rekondas och kontrolleras innan de skickas ut. Skriv gärna en avvikelse och skicka in. 
Information gällande avvikelsehantering finns på Centrum för hjälpmedels hemsida under 
”Förskrivarportal – Avvikelse” 
 
Anna: 
Vad gäller angående cyklar för barn- och ungdomar?  
Svar: Barn och ungdomar som inte har fyllt 20 år får låna en cykel till en kostnad av 500 kr i avgift, 

gäller trehjulig cykel och tandemcykel. Avgiften tas även ut vid storleksbyte. När han/hon fyllt 20 år 

övergår ägandet av cykeln till ungdomen och ingen avgift för köp utgår, ej heller någon 

abonnemangsavgift. 

Kan barn och ungdomar även komma till Rollatorcafét.  
Svar: Nej. Barn och ungdomar kan inte få sina rollatorer servade/lagade på rollatorcafét. Den 

servicen görs kostnadsfritt på BUH.  

 
 
Övrigt 

Nytt regelverk på gång, konsulenter skriver om riktlinjer (kriterier) på produktnivå. 
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Hjälpmedelsgruppen ser över ”Hjälpmedelspolicy” och ”Förskrivning av hjälpmedel- Grundläggande 

förutsättningar”.   

Avvikelsetejp har distribuerats ut. Kontakt kundtjänst om ni saknar i verksamheterna!  
 
Påminner om att läsa Nyhetsbrevet som skickas ut från Centrum för hjälpmedel.  
 
 
Nästa möte  
Måndagen den 21 september kl. 14.00. 

 

 


