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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
Michaela Funell, hemrehabsjukgymnaster/fysioterapeuter
Terese Gustafsson, neurosjukgymnaster/fysioterapeuter
Deltagarpresentation
Genomgång av föregående mötes minnesanteckningar.
Status för de olika sortimentsområdena
Gånghjälpmedel
- Det är leveransproblem på vissa rollatorer. För tillfället Rebel 62. Titta gärna på lagersaldot innan
ni förskriver och se om det skulle vara möjligt att förskriva någon annan modell istället i väntan
på att rollatorn åter finns i lager. Om ni tvingas att välja en annan modell på rollator utifrån
leveransproblemet så ska patienten inte betala 250 kr igen när ni byter till den ”rätta” modellen.
- Upphandlingen gällande rollator hög brukarvikt är snart klar och sortimentsöversikten kommer
att uppdateras så fort detta är klart.
- Det har skett 3 st produktförändring av tillbehör till Rebel och Carl-Oskar. Det gäller brickan,
korgen och släpbromsen.
Brickan: Den breda brickan art nr 10382 som är till bredderna 62-72 har utgått från leverantören och
kan bara lagerflyttas/förskrivas i mån av tillgång. Nu finns bara den smala brickan kvar art nr 58269
hos leverantören. Denna levereras i grått eller svart. Den passar till samtliga modeller och storlekar,
Rebel och Carl-Oskar 57-72.
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Korg: Korgen till rollatorerna Carl-Oskar och Rebel, art nr 10381, har en lutande framsida. Denna
lutning gör att korgen endast kan monteras på rollatorn med den ena sidan mot rollatorn. Detta kan
vara förvirrande för brukare som försöker montera den med den lutande sidan mot rollatorn. Även
lagerpersonal måste se till att korgen vänds rätt när den ska staplas i varandra. Human Care kommer
därför att införa en symmetrisk korg där alla fyra sidor är raka, detta löser ovanstående problemen.
Den gamla korgen kommer att levereras beroende på tillgång, men kommer sedan mer och mer att
ersättas av den nya korgen.

Dagens korg

Den nya korgen

Släpbroms: Dagens släpbroms till Carl-Oskar och Rebel, art nr 22736, består av ett antal delar som
man skruvar ihop med hjälp av skruvmejsel och skiftnyckel. Denna montering uppfattas oftast som
en relativt svår montering. För att göra monteringen av släpbromsen enklare och möjlig att göra utan
verktyg så har de utvecklat en helt ny släpbroms som är tillverkad i plast. Släpbromsen monteras
mycket enklare, genom att man viker en plastklamma över ramen och drar åt den med ett plastvred,
detta sker för hand och utan verktyg.

Dagens släpbroms

Den nya släpbromsen

Stå- och träningshjälpmedel
Upphandlingen är nu klar och det nya avtalet kommer att träda i kraft 1 mars.
Ny sortimentsöversikt kommer att läggas upp på hemsidan i samband med att det nya avtalet börjar
gälla.
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TENS
Efter senaste inventeringen framkom det att några verksamheter fortfarande lånar ut TENSapparaten under en period. (När vi gått igenom inventeringen så är det några lager där de skriver att
TENS-apparaten som ska vara på deras lager är hos patient för test och finns då inte på deras lager).
Det är viktigt att TENS-apparaten förskrivs direkt vid utprovningstillfället, detta för b la spårbarheten.
/Thomas Boström, Enhetschef, Distribution och inköp.
Även viktigt att TENS-apparaten gås igenom och rekondas innan utlämning till ny patient.

Förskrivarutbildning TENS måndagen den 7/2 kl. 13.00. Anmälan görs via PING PONG. Varit tvungen
att begränsa antalet deltagare till 6 st då restriktionerna för oss är max 8 personer i rummet. Be
gärna kollegor boka sig på reservplatserna så ser jag hur stort behovet är och kan ev ordna en till
utbildning senare i vår.
Övriga frågor/information:
CFH: Vi har skapat ett formulär där du kan berätta för oss vilket/vilka produktområden du önskar
utbildning i. Du hittar formuläret via vårdgivarwebben ”Verksamhetsstöd – Kurser för
hjälpmedelsförskrivare – Önskemål om förskrivarutbildning”.
CFH: Tror ni att det finns ett intresse för utbildning/visning av något/några sortiment?
Svar: Ja, det finns ett intresse av att få se, testa, känna på de nya produkterna inför ett nytt
sortiment. Kanske kan det vara bra med ett ”Öppet hus” där man kan komma när det passar under
dagen. Vissa verksamheter kanske även är i behov av en mer riktad visning?
Primärvården: Upplevs att det saknas kunskap hos personal på vissa kommunala boendena och inom
hemtjänsten gällande hanteringen av vissa hjälpmedel, t ex rollatorer och gåbord. Skulle det vara
möjligt med utbildning till denna grupp?
Svar: Det viktiga är att ni som förskrivare ger information/utbildning till personalen vid varje
förskrivning. Jag tar med mig frågan och skickar den vidare till våran ledningsgrupp som får ta upp
detta till diskussion på samverkansmötena med kommunen.
CFH: Det är ett nytt sätt att skicka in konsultationen till CFH. Konsultationer ska skickas in digitalt via
Centrum för hjälpmedels förskrivarportal. Mer information om detta hittar du på vårdgivarwebben
under ”Centrum för hjälpmedel – Blanketter och anvisningar – Konsultation”. Det du gör är att:
1. Fyll i blanketten digitalt
2. Spara ner den temporärt på din dator
3. Skicka in den till CFH via Förskrivarportalen
Påminner om att läsa Nyhetsbrevet som skickas ut från Centrum för hjälpmedel.
Nästa möte

Måndagen den 26 september kl. 14.00-15.30.

