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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, 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 

 
 
Genomgång av föregående mötes minnesanteckningar. 
 
Status för de olika sortimentsområdena  
Gånghjälpmedel 
- Tidigare var det leveransproblem av rollatorer, men nu fungerar detta bra igen och har även 
fungerat bra under sommaren.   
- Rollatorservice och rollatorcafé är återigen igång efter pandemin.  
Rollatorservice är f om höstterminen måndagar kl. 10.00 – 12.00 och tisdagar kl. 13.00 – 15.00. 
Centrum för hjälpmedel erbjuder rollatorservice på olika platser i länet. Våra 
hjälpmedelstekniker åker ut till exempelvis serviceboenden och dagliga verksamheter och erbjuder 
service av rollatorer. Om detta är någonting som ni skulle vilja boka in så kontakta tekniker med din 
bokningsförfrågan (kontaktinformation finns på vårdgivarwebben). 

Stå- och träningshjälpmedel  
- Samtliga träningshjälpmedel ingår f om den 1/6 i abonnemangsavgiften (65 kr). Gäller ej barn och 
ungdomar under 20 år.   
- Erika och Ulrika på CFH undersöka om det är möjligt med en till utbildning ”Upp-och-stå” i början av 
2023. Information kommer i Nyhetsbrevet.  

 
TENS  
- Upphandling pågår och nytt avtal träder i kraft den 1/12. Så fort vi får veta vilken leverantör som 
blir vinnare kommer utbildning att bokas in till början av nästa år.  
 
Övriga frågor/information:  
Barnhabiliteringen 
TENS-kurs: När går den nästa gång? Och kan man anmäla sig om man ”bara” vill uppdatera 
kunskaper och få lite mer tips på hur man kan använda det? 
Svar: Ett förslag är att det kommer att vara 1 heldags grundutbildning 2 gånger/år och en 1/2 dags 
vidareutbildning 2 gånger/år. Kan det vara ett bra upplägg? Svar ja.  
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I och ur gåstolar: Hur gör man med äldre och tyngre? Lyft? Eller finns alternativ som är säkra? 
Erfarenheter från kollegor som använder gåstol för vuxna brukare efterlyses! OM taklyft inte finns, 
hur gör man då? Golvlyft räcker sällan och vi saknar erfarenhet. 
Svar från Vuxenhabiliteringen:  En personal på vardera sida funkar bra om patienten medverkar (och 
det inte räcker med en pers) annars blir det lyft. 

Brukar prata med kommunarbetsterapeut om att förskriva en lyftväst så att man slipper slå i knäna 
pga sittande ställning – det brukar gå bra eftersom patienter med gåstolar faktiskt brukar kunna 
stödja lätt på fötterna (de ska ju upp och gå…) – sen finns ju golvlyftar med olika lyfthöjd… 

 

Motomed: Till vilka målgrupper använder andra den? Syfte? Kontinuerligt eller i 
perioder?  Erfarenheter och tips tas tacksamt emot!  
Svar: Oftast är det kontinuerlig användning och för personer som ej är gångare. Används mycket till 
personer med spasticitet och en vanlig patientgrupp är stroke.  
 
Head pod från Mayday Aid som hjälpmedel? Synpunkter och tankar? Är det provat? Vi har kollegor 
med positiv erfarenhet från andra ställen och ville bara lyfta frågan. Tänker här i stående.  

 
Svar: Har provats vid 1 tillfälle på CFH, då vid sittande i rullstol. Svårt att få pannbandet att passa 
pannans form. Blev för instabilt. Bedömning görs i varje ärende och kommer man fram till att ett 
sådant skulle kunna vara bra för personen så kan ett sådant köpas in för att prova efter att det som 
är upphandlat har provats först.   
 
Karlskoga: Tar upp frågan gällande priset på kryckor för personer med en vikt över 140 kg samt 
leveranstiden för dessa från CFH. Avvikelse har inkommit gällande detta.  
Svar: Centrum för hjälpmedel har inte längre så kallade ”Enkla hjälpmedel” i det sortiment som skall 
vara samhällsfinansierat. Detta är ett politiskt beslut som om jag minns rätt trädde i kraft 2007. CFH 
fick i samband med att vi skulle sluta tillhandahålla dessa hjälpmedel uppdraget att tillhandahålla 
dessa hjälpmedel till kliniker och kommuner som behövde köpa dessa. Spelreglerna för detta är att 
CFH ska köpa in dessa och sälja dem till ett marknadsmässigt pris för att inte bedriva otillbörlig 
konkurrens med den öppna marknaden. I det här fallet är priset mycket högre på denna specifika 
artikel än den artikel som tar en lägre brukarvikt.   

Prissättningen gentemot patient styr inte Centrum för hjälpmedel över. Därmed kan vi heller inte ta 
ansvar i frågan om det är diskriminerande att kryckan när den säljs av klinik eller kommun till patient 
är prissatt högre än motsvarande hjälpmedel men med lägre brukarvikt. En fundering jag får när jag 
läser detta är om den som säljer kryckan som ett led i vården verkligen är begränsad av att hålla sig 
till marknadsmässiga priser. Den tanken vill jag ändå skicka med till er att utreda tillsammans med 
juridiken. Om ni inte är begränsade till detta så skulle ni kunna ta det pris som ni anser inte 
diskriminerar. Jag fortsätter fundera högt kring frågan: Om det skulle visa sig att ni är bundna till att 
hålla marknadsmässiga priser och ni anser att det är diskriminerande så befinner ni er ju i en situation 
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då två lagrum står i konflikt med varandra. Den tanken är ju också intressant att ta hjälp av juridiken 
för att reda i.  

Gällande leveranstiden som ställde till problem vid utskrivningen så är mitt förslag till lösning att det 
behöver finnas hjälpmedel hos er lättillgängligt när behov uppstår. Just nu har många leverantörer 
stora leveransproblem till följd av pandemin men också världsläget till följd av det pågående kriget i 
Ukraina. Hjälpmedel som klarar högra brukarvikt är inte lika frekventa som andra hjälpmedel vilket 
också leder till att vi ofta har längre leveranstider på dem. Jag vet att på USÖ så har de ett sortiment 
på plats som klarar högre brukarvikt eftersom det har blivit vanligare och det är viktigt för att klara 
vården och snabba utskrivningar. Ni kanske också har det på Karlskoga lasarett bara att jag inte 
känner till det. 

Hälsningar 
Michael Söderlind, Verksamhetschef, Centrum för hjälpmedel 

Centrum för hjälpmedel:  
7/9 startade vi med Förskrivarforum. På Förskrivarforum kan du ta med ett hjälpmedel eller tillbehör 
för en genomgång av inställning och/eller funktion. 
Till viss del kommer du också att kunna få hjälp i ett patientärende. I det fall ärendet blir för 
omfattande kommer du uppmanas att skicka in en konsultation. 
Är du bara nyfiken och vill veta mer om hjälpmedel, kan du komma och ta ett varv i vår utställning 
och passa på att ställa frågor om sortimentet. 
Du kan välja att komma till hjälpmedelsutställningen entré 1 på CFH eller till 
Barnhjälpmedelscentralen i Halltorp, 1:a onsdagen i månaden, mellan klockan 13:00-15:00. 
 
Vi på CFH har startat ett eget Instagramkonto. Välkommen in och följ oss, regionorebrolancfh. 
 
 
Påminner om att läsa Nyhetsbrevet som skickas ut från Centrum för hjälpmedel.  
 
Nästa möte  
Måndagen den 23 januari kl. 14.00-15.30 via Teams.  
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