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Kontaktuppgifter
Bäste förskrivare/beställare!
Hej,
Dags för höstbrevet från kontinenssamordningen! Sprid gärna
Nyhetsbrevet bland dina arbetskamrater!

Dalarnas Hjälpmedelscenter
Hjälpmedel Dalarna,
Kontinenssamordning
Besöksadress:
Skomakargatan 22 eller

Baskurs- förskrivning av hjälpmedel för
urinblåsa/tarm

Bangårdsgatan 11, Borlänge
Kundservice: 0243-49 78 70

Vår nya succé, baskursen, är nu tillgänglig i kurskalendariet.

Kontinenssamordning

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

Funktionsbrevlåda:
kontinenssamordning.hjalpmedels
center@regiondalarna.se

Först deltar du i introduktionen av kursen, därefter jobbar du själv
med delkurserna. Vid patientfallsdiskussionen får du diskutera två
fall tillsammans med andra deltagare och föreläsarna. Vår
förhoppning är att ni sedan kan stödja varandra i ert patientnära
arbete inom området och ta hjälp av olika professioner för en god
och säker vård.

Kontinenssamordningens webbsida för personalen

Webbsida Kontinenssamordning
www.regiondalarna.se/inkontinens

inger.blomgren@regiondalarna.se
Telefon: 0243-49 78 39
moa.nordlund@regiondalarna.se
Telefon: 0243-49 78 82

www.regiondalarna.se/inkontinens
Nu kan du följa med på en guidad visning av
kontinenssamordningens webbsida (07:10 min).
Här hittar du stödmaterial för att underlätta ditt arbete inom
området – exempelvis vårdprogram samt riktlinjer för förskrivning
av hjälpmedel för urinblåsa/tarm och sortimentskataloger.
Webbsidan uppdateras fortlöpande.
Besök www.regiondalarna.se/inkontinens
Aktuellt om Urinblåsa Tarm – vårdprogram, riktlinjer och sortiment m.m.

Om Nyhetsbrev 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
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Kompetensutveckling för förskrivare av hjälpmedel för urinblåsa/tarm
Anmäl dig till Nikola-konferensen 20-21 oktober!
Anmäl dig före 15 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!
Se program på http://nikola.nu/aktuellt/nikolakonferensen-2021

World Toilet Week – WTW
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 www.regiondalarna.se/inkontinens v 44.
Det förinspelade materialet kommer att läggas ut på www.regiondalarna.se/inkontinens 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. Anmälan till baskursen är nu tillgänglig i kurskalendariet. Välj bland flera tillfällen (kursen ges
återkommande via Teams) – anmälan görs till både BASKURS- Introduktion och den avslutande
BASKURS- Patientfallsdiskussion.

Kurser/utbildningar/oberoende produktinformation
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!
Vid frågor, kontakta kontinenssamordning.hjalpmedelscenter@regiondalarna.se
Besök www.regiondalarna.se/inkontinens
Aktuellt om Urinblåsa Tarm – vårdprogram, riktlinjer och sortiment m.m.
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Högskoleutbildning 7.5 hp
Högskolan Dalarnas kurs Vård och behandling vid blås- och tarmdysfunktion 7.5 hp
planeras till hösten 2022 nästa gång. Kursen rekommenderas enligt vårdprogrammet för ALLA som
ska utreda, behandla och följa upp personer med besvär från urinblåsa/tarm.

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

Information om distribution och förskrivarportalen Guide
Enkät inför upphandling av distribution fr.o.m. 1 januari 2023
Tack till alla som besvarade enkäten gällande distributionsupphandlingen. Era svar kommer till stor
nytta vid framtagande av underlag inför kommande upphandling.

Visibility – möjlighet att spåra leverans i realtid
1 Oktober kommer mottagaren att få tillgång till Visibility. När uttag görs i Guide eller i
vårdtagarportalen så kan mottagaren välja avisering antingen via sms eller mejl. Kontrollera vid
varje beställning att mottagarens adress- och kontaktuppgifter är korrekta.
När ordern är mottagen hos OneMed kommer en länk med leveransinformation att skickas till de
kontaktuppgifter som finns inlagda. Mottagaren kommer få tydliga leveransnotiser och beräknad
leveranstid. Paketet kan följas via länk hela vägen från lagret tills det är framme vid dörren.

Avvikelser
Används utlämningsställe?
Om någon har erfarenhet av att patienter hänvisas till utlämningsställe för att hämta sin leverans,
kontakta kontinenssamordningen och beskriv ärendet. Ange beställnings/ordernummer.

Personuppgiftsincident
Det har kommit till kontinenssamordningens kännedom att leverans hamnat hos fel person på
grund av fel/inaktuell adressuppgift. På så sätt har rätt mottagares identitet röjts. Det är viktigt att
kontrollera adressuppgifter vid VARJE beställning, för att säkerställa sekretess och integritet för
mottagaren av leveransen. Det är beställarens ansvar att ange korrekta kontaktuppgifter (adress,
ev. portkod, mobil, mejl)! Då annan person än beställaren har kontakt med mottagaren ska rutin
finnas för att säkerställa aktuella kontaktuppgifter enligt ovan.
Besök www.regiondalarna.se/inkontinens
Aktuellt om Urinblåsa Tarm – vårdprogram, riktlinjer och sortiment m.m.
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Lästips
Vetenskapliga artiklar
Kom gärna med tips på artiklar, examinationsarbeten, uppsatser, annan forskning etc. som du vill
att vi sprider via Nyhetsbrevet. Skicka era förslag till
kontinenssamordning.hjalpmedelscenter@regiondalarna.se.
Se följande artiklar om sjuksköterskors och annan vårdpersonals uppfattning om inkontinensvård:
Borglin G, Hew Thach E, Jeppsson M, Sjögren Forss K. Registered nurse’s experiences of
continence care for older people: A qualitative descriptive study. Int J Older People Nurs.
2020;15:e12275. https://doi.org/10.1111/opn.12275
Ostaszkiewicz J, Tomlinson E, Hutchinson A. “Dignity”: A central construct in nursing home staff
understandings of quality continence care. J Clin Nurs. 2018;27:2425–2437.
https://doi.org/10.1111/jocn.14293

Nu mitt i hösten vi är
och många utbildningar är här!
Vi är så glada att alla nu baskursen kan gå
och på ett enkelt sätt kunskap få.
Träffa oss på introduktionen och kör sen igång,
varje delkurs är inte särskilt lång…
Förkovra er och träffa oss till sist,
när vi diskuterar hur du kan använda din
klokhet och din list!
För ni vet att det kan krävas en detektiv, eller fler,
för att utreda vad som med blåsan eller tarmen sker…
Så utred och behandla, Ta hand om varandra!

Med vänliga
hösthälsningar!
Inger & Moa

Besök www.regiondalarna.se/inkontinens
Aktuellt om Urinblåsa Tarm – vårdprogram, riktlinjer och sortiment m.m.
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