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Nyhetsbrev Kontinens – Urinblåsa Tarm                      

September 2021, nr 15 
  

 

Bäste förskrivare/beställare! 

Baskurs- förskrivning av hjälpmedel för 

urinblåsa/tarm 

Alla förskrivare ska gå baskursen, som ger 

övergripande information till dig som förskriver i 

Dalarnas län.  

Nu finns baskursen tillgänglig i digital version, vilket 

ger dig möjlighet till studier i egen takt.  Vi börjar 

med att ses i Teams för introduktion. Efter att du 

avslutat baskursens övriga delar träffas vi igen i 

Teams för en patientfallsdiskussion. Hela kursen tar ca 

8 timmar att genomföra. 

Se anmälan i länkarna nedan - du väljer det tillfälle 

som passar dig bäst för de olika delarna.   

Baskurs introduktion: Förskrivning av hjälpmedel för urinblåsa/tarm 

Baskurs patientfallsdiskussion: Förskrivning av hjälpmedel för 

urinblåsa/tarm - Region Dalarna 

Hej allihopa, 

Efter en solig, fin sommar så kommer hösten med flera 

tillfällen för er till kompetensutveckling inom området 

blåsa/tarm.   

Den här gången har vi skickat Nyhetsbrevet till alla som är förskrivare i 

Guide. Om du fått detta nyhetsbrev och inte längre arbetar inom 

området, kan du avanmäla dig på hjalpmedelscenter@regiondalarna.se. 

 

 Kontaktuppgifter 

Dalarnas Hjälpmedelscenter 

Hjälpmedel Dalarna, 

Kontinenssamordning 

Besöksadress: 

Skomakargatan 22 eller 

Bangårdsgatan 11, Borlänge 

Kundservice: 0243-49 78 70 

 

Kontinenssamordning 

Funktionsbrevlåda:      

kontinenssamordning.hjalpmedels

center@regiondalarna.se 

Webbsida Kontinenssamordning 
www.regiondalarna.se/inkontinens 

 

inger.blomgren@regiondalarna.se   

 Telefon: 0243-49 78 39 

 

moa.nordlund@regiondalarna.se  

Telefon: 0243-49 78 82 

 
 

Om nyhetsbrevet Kontinens 

Nyhetsbrev Kontinens utges 4-6 gånger 

per år och riktar sig till dig som möter 

personer med besvär från urinblåsa 

och/eller tarm. Prenumerera här 

 

 

 

 

 

 

http://www.regiondalarna.se/inkontinens
https://www.regiondalarna.se/plus/hjalpmedel/kalender-hjalpmedel/baskurs-introduktion-forskrivning-av-hjalpmedel-for-urinblasatarm/
https://www.regiondalarna.se/plus/hjalpmedel/kalender-hjalpmedel/baskurs-patientfallsdiskussion-forskrivning-av-hjalpmedel-for-urinblasatarm/
https://www.regiondalarna.se/plus/hjalpmedel/kalender-hjalpmedel/baskurs-patientfallsdiskussion-forskrivning-av-hjalpmedel-for-urinblasatarm/
mailto:ldhjalpmedel@regiondalarna.se
mailto:kontinenssamordning.hjalpmedelscenter@regiondalarna.se
mailto:kontinenssamordning.hjalpmedelscenter@regiondalarna.se
http://www.regiondalarna.se/inkontinens
mailto:inger.blomgren@regiondalarna.se
mailto:moa.nordlund@regiondalarna.se
https://www.regiondalarna.se/plus/hjalpmedel/hjalpmedelsomraden/kommunikation-larm-omgivning-och-kognition/nyhetsbrev-rorelse-och-klok/
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Kompetensutveckling för förskrivare av hjälpmedel för urinblåsa/tarm 

Anmäl dig till Nikola-konferensen 20-21 oktober! 

Nytt för i år är att alla förskrivare erbjuds att delta i 

Nätverket Nikolas konferens om blås- och 

tarmdysfunktion, som den här gången ges digitalt!  

Program publiceras snart, anmälan senast 11 oktober. 

http://nikola.nu/aktuellt/nikolakonferensen-2021  

 

 

Save the date!  

Vecka 46 (15-19 november) kommer World Toilet Week att anordnas med anledning av FN:s 

initiativ World Toilet Day, 19 november: https://www.un.org/en/observances/toilet-day  

Veckan kommer att innehålla produktinformation och föreläsningar från leverantörer av 

hjälpmedel för urinblåsa/tarm, i samarbete med samordnargruppen i Västmanland, Sörmland, 

Uppsala och Dalarnas län. Det kommer både att erbjudas livesändningar och förinspelat material. 

Det förinspelade materialet kommer att finnas tillgängligt under hela veckan. Liveföreläsningarna 

kommer att erbjudas vid flera tillfällen under veckan på olika dagar och tider.  

Schema för liveföreläsningarna kommer att läggas ut på respektive regions hemsida v 44.  

Det förinspelade materialet kommer att läggas ut v 46. 

 

Kommande kurser och utbildningar 

Baskurs- förskrivning av hjälpmedel för urinblåsa/tarm 

Alla förskrivare ska gå baskursen, som ger övergripande information till dig som förskriver i Dalarnas 

län. Se anmälan i länkarna nedan - du väljer det tillfälle som passar dig bäst för de olika delarna.   

Baskurs introduktion: Förskrivning av hjälpmedel för urinblåsa/tarm 

Baskurs patientfallsdiskussion: Förskrivning av hjälpmedel för urinblåsa/tarm - Region Dalarna 

Vid frågor, kontakta kontinenssamordning.hjalpmedelscenter@regiondalarna.e  
 

Kurser/utbildningar kan även ges utifrån era önskemål vid andra tillfällen på annan ort/digitalt, hör 

av er till Inger eller Moa för mer information! 

http://www.regiondalarna.se/inkontinens
http://nikola.nu/aktuellt/nikolakonferensen-2021
https://www.un.org/en/observances/toilet-day
https://www.regiondalarna.se/plus/hjalpmedel/kalender-hjalpmedel/baskurs-introduktion-forskrivning-av-hjalpmedel-for-urinblasatarm/
https://www.regiondalarna.se/plus/hjalpmedel/kalender-hjalpmedel/baskurs-patientfallsdiskussion-forskrivning-av-hjalpmedel-for-urinblasatarm/
mailto:kontinenssamordning.hjalpmedelscenter@regiondalarna.e
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Utbildning i Guide 

Webbutbildning i Guide för förskrivare är tillgänglig på Mina sidor i förskrivarportalen.  

ALLA nya förskrivare rekommenderas utbildningen när behörighet till Guide ges.  

Utbildningen tar ca en timme att genomföra.  

 

Vi vill gärna ha synpunkter på Guideutbildningen – mejla 

kontinenssamordning.hjalpmedelscenter@regiondalarna.se.  

 

  
 

 

Nya föreskrifter om användning av 

medicintekniska produkter inom hälso- 

och sjukvården 

Den 15 juli 2021ersattes SOSFS 2008:1 med 

Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2021:52) 

om användning av medicintekniska 

produkter inom hälso- och sjukvården.   

                                                                                                  

Nyheter är exempelvis:      

Ansvar för verksamhetschef att 

utse förskrivare med rätt 

kompetens m.m. har ändrats 

till vårdgivare, rutiner för spårbarhet av 

medicintekniska produkter . Behörighet för 

förskrivare är oförändrad.  

 

Information om distribution och förskrivarportalen Guide 

Höjd distributionsavgift från 1  juli 2021 (orderhantering, lagerhållning, leverans m.m.) från 20,13% till 

20,51% på varukostnaden. 

Förskrivning av specialistprodukter ska alltid göras med iterativ förskrivning, då möjlig beställare 

väljs. Förskrivande enhet har kostnadsansvar för hela förskrivningsperioden.  

Vid sammanställning av OneMeds avvikelserapport visade det sig att de vanligaste avvikelserna 

vid leveranser är  

 Fel mottagaradress – registreringsfel (beställaren ansvarar för att adressuppgifter kontrolleras 

vid VARJE avrop/beställning) 

 Chauffören kommer inte in genom dörren – låst/ingen mottagare vid avisering, fel/ingen 

portkod, fel telefonnummer/inget svar m.m. (beställaren ansvarar för att kontaktuppgifter 

kontrolleras vid VARJE avrop/beställning) 

 

   Innan du börjar förskriva, gör följande:  

 läs www.regiondalarna.se/inkontinens för aktuell information inom Region Dalarna 

 genomför Socialstyrelsens webbutbildning för förbrukningsartiklar 

 anmäl dig till Dalarnas Hjälpmedelscenters bas/fördjupningskurser 

 delta i OneMeds webbutbildning i Guide 

 prenumerera på Nyhetsbrev Kontinens- Urinblåsa/tarm 

http://www.regiondalarna.se/inkontinens
mailto:kontinenssamordning.hjalpmedelscenter@regiondalarna.se
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2021-6-7503.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2021-6-7503.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2021-6-7503.pdf
http://www.regiondalarna.se/inkontinens
https://utbildning.socialstyrelsen.se/learn/course/external/view/elearning/108/F%C3%B6rskrivningavf%C3%B6rbrukningsartiklar
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Lästips 

Forskare hoppas på blöjor av gluten och potatis 

Världsfederationen för inkontinens- och bäckenproblem. För människor som lider av inkontinens 

och bäckenbottendysfunktion. 

Obstipation. Förstoppning. - Praktisk Medicin 

 

 

 

 

 

Våra  Vårhälsningar, Inger  

 

Nu är hösten här, Nya utbildningar det innebär.  

 

Förkovra er och lär er nytt, tänk på det för varje skydd ni bytt. 

 

Hitta det bästa för varje individ, låt de få gå på toa i tid! 

 

Det finns sätt att hjälpa till, när vi bara kan och vill. 

 

Så utred och  behandla, Ta hand om varandra! 

 

 

Med vänliga  

sensommarhälsningar! 

 

Inger & Moa 

 

http://www.regiondalarna.se/inkontinens
https://etidning.dn.se/shared/article/forskare-hoppas-pa-blojor-av-gluten-och-potatis/2xhmPjxm
https://wfipp.org/
https://wfipp.org/
https://www.praktiskmedicin.se/sjukdomar/obstipation-forstoppning/

