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Mötesanteckningar sortimentgruppsmöte gång-, stå- och 
träningshjälpmedel samt TENS  

Plats: Skype-möte 
 
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 
Upphandlingen är klar. Ny sortimentsöversikt finns på hemsidan. Blev en överprövan för objektet 
”Rollator med hög brukarvikt”. Arbete pågår gällande detta. I väntan på svar är det Maxi+ från Invacare 
som kan förskrivas.  
 
Stå- och träningshjälpmedel 
Vi fortsätter att gå runt på många returer. Ny upphandling startar i februari och det nya avtalet 
träder i kraft mars 2022.  
 
TENS 
Det har kommit en mängd TENS stimulatorer i retur (Primo Pro).  
Kravet på förskrivarutbildning har tagits bort. Utbildningen kommer att finnas kvar och kommer att 
erbjudas med jämna mellanrum. På Medifas hemsida (medifa.se/instruktionsfilmer) finns det en 
kortare film om TENS.  
Uppföljningsblanketterna och överrapporteringsblanketten är nu borttagna.  Detta beslut togs i 
arbetsgruppen för hjälpmedelsavgifter.  
 
Avgifter 
Från årsskiftet ingår även TENS i de avgiftsbelagda hjälpmedlen.  
När du lånar minst ett individmärkt hjälpmedel får du betala en abonnemangsavgift på 65 
kr/månad, oavsett antal hjälpmedel.  

Barn och ungdomar under 20 år betalar ingen abonnemangsavgift. 
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Övriga frågor  
CFH: Vilka önskemål finns det ute i verksamheterna angående utbildning inom de olika 
sortimentsområdena?  
Svar: Önskemål från vissa förskrivare är ståstödsutbilning, utbildning/genomgång MotoMed Viva, 
TENS, gånghjälpmedel (vad väljer man och hur tänker man kring de olika gånghjälpmedlen?).  
 
Terese: TENS retur - Kollegor har haft några fall där TENS-stimulatorn är återlämnad men det finns 
inte registrerat hos er. Har då fått info om att avregistrera den själva i websesam men detta har inte 
gått. Vad gäller vid sådana ärenden? 
Svar: Ni kan inte avregistrera individbundna hjälpmedel utan måste kontakta kundtjänst för att få 
hjälp med detta.  
 
Övrigt 
Nya Webben är startad. Där finns all information om de olika hjälpmedlen, utbildningar, kostnader, 
avgifter, riktlinjer och kriterier mm.  

 
Påminner om att läsa Nyhetsbrevet som skickas ut från Centrum för hjälpmedel.  
 
 
Nästa möte  
13 september kl. 14.00-15.30. 
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