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Bäste förskrivare/beställare! 

Från och med årsskiftet startade det nya avtalet gällande 

inkontinenshjälpmedel och urologiskt material och vi är nu 

Fyrklövern (Dalarna, Sörmland, Uppsala och Västmanlands 

län) gällande produktavtalet.  

Passa på att göra nya mätningar av urinläckage och höftmått för 

att lättare hitta rätt produkt till patienten. Till er hjälp finns 

absorptionsguiden och konverteringslistor som hittas i 

förskrivarportalen Guide.  

Läs Mina Sidor vid varje inloggningstillfälle för att vara uppdaterad 

på förändringar i sortimentet – exempelvis nya produkter och 

restnoteringar. Till exempel är icke tömbara urinuppsamlingspåsar 

på väg in i sortimentet. 

Fyrklövern produktkatalog kommer att läggas in i förskrivarportalen 

och på www.regiondalarna.se/inkontinens så snart den är klar. 

Tänk på att ta bort gamla dokument om ni sparat dem på andra 

platser! 

 

Grundutbildning i förskrivarportalen Guide          

Utbildningen vänder sig enbart till förskrivare och kommer att 

genomföras via Skype. Det finns 20 platser per tillfälle och det är 

först till kvarn som gäller. Välkommen med din anmälan, se Mina 

sidor i förskrivarportalen. Välj något av följande datum:   

4 mars  kl. 14-15           Anmälan före 26 februari 

16 april  kl. 14-15           Anmälan före 9 april 

14 maj  kl. 14-15           Anmälan före 7 maj         

  

 

 Kontaktuppgifter 

 Dalarnas Hjälpmedelscenter 

 Hjälpmedel Dalarna, Kontinens 

 Besöksadress:  

 Skomakargatan 20-22 eller  

 Bangårdsgatan 11, Borlänge 

 Funktionsbrevlåda:    

ldhjalpmedel@regiondalarna.se  

 Kundservice: 0243-49 78 70 

  

 Kontinenssamordnare 

 Mejl: 

 inger.blomgren@regiondalarna.se   

 Telefon: 0243-49 78 39 

Hjälpmedelskonsulent 

Mejl: 

moa.nordlund@regiondalarna.se  

Telefon: 0243-49 78 82 

Webbsida Kontinens  

www.regiondalarna.se/inkontinens 
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Kommande kurser och utbildningar 

Kursdatum baskurs (vänder sig till alla förskrivare):  

2 april Leksand   Anmälan före 11 mars 

7 april Borlänge                  Anmälan före 11 mars 

1 oktober Falun                  Anmälan före 9 september 

7 oktober Borlänge            Anmälan före 9 september 

 

Kursdatum fördjupningskurs: 

8 april Borlänge                 Anmälan före 11 mars 

30 september Mora          Anmälan före 9 september 

8 oktober Falun                  Senaste anmälan 9 september 

 

Se kurskalendariet för mer information och anmälan. 

 

Högskoleutbildning inom området urinblåsa/tarm 

Följande återkommande kursalternativ erbjuds: 

 

Anmälan till kurspaketet 7,5 hp (dvs alla tre kurserna)  
Kurspaket 7.5 hp start 17 feb. (Anmälan före 17 jan. Vid intresse, kontakta kursansvarig). 
https://www.du.se/sv/Utbildning/uppdragsutbildning/uppdragsutbildning-kurspaket-blas-och-tarmdysfunktion/ 

 

Anmälan per delkurs 
Vård och behandling vid blåsdysfunktion 4,5 hp start 17 feb. (Anmälan före 17 jan. Vid intresse, 

kontakta kursansvarig).  
https://www.du.se/sv/Utbildning/uppdragsutbildning/uppdragsutbildning-blasdysfunktion/ 

 

Katetervård och behandling 1,5 hp start 2 mars. (Anmälan före 2 feb. Vid intresse, kontakta 

kursansvarig).  
https://www.du.se/sv/Utbildning/uppdragsutbildning/uppdragsutbildning--katetervard-och-behandling/ 

 

Vård vid tarmdysfunktion 1,5 hp start 20 april. Anmälan före 16 mars. 
https://www.du.se/sv/Utbildning/uppdragsutbildning/uppdragsutbildning--tarmdysfunktion/ 

 

Vid frågor, kontakta Anna Johansson Mäcs amc@du.se eller Marika Hagelberg, Högskolan Dalarna mhb@du.se.   

Vi tipsar om Omvårdnadsforums föreläsning: 

Funktionell förstoppning – mycket vanligare än du tror.  

2 juni kl.14.30-15.15  

Malin Borgström, barnsjuksköterska, urotarmterapeut och doktorand vid Barn- och 

ungdomskliniken Dalarna. 

https://www.regiondalarna.se/contentassets/e848c96a40b44f0e8c4c65269d5ff8ba/omvardnadsforum.pdf 

https://www.regiondalarna.se/contentassets/e848c96a40b44f0e8c4c65269d5ff8ba/lokaler.pdf   

http://www.regiondalarna.se/inkontinens
https://www.regiondalarna.se/plus/hjalpmedel/
https://scanmail.trustwave.com/?c=14442&d=q5r63SkO0JJg3AsGpW_kQwxYVlF8azps9zscuLzSUQ&u=https%3a%2f%2fwww%2edu%2ese%2fsv%2fUtbildning%2fuppdragsutbildning%2fuppdragsutbildning-kurspaket-blas-och-tarmdysfunktion%2f
https://scanmail.trustwave.com/?c=14442&d=q5r63SkO0JJg3AsGpW_kQwxYVlF8azps928bu7rXBA&u=https%3a%2f%2fwww%2edu%2ese%2fsv%2fUtbildning%2fuppdragsutbildning%2fuppdragsutbildning-blasdysfunktion%2f
https://scanmail.trustwave.com/?c=14442&d=q5r63SkO0JJg3AsGpW_kQwxYVlF8azps92kU7rHRBA&u=https%3a%2f%2fwww%2edu%2ese%2fsv%2fUtbildning%2fuppdragsutbildning%2fuppdragsutbildning--katetervard-och-behandling%2f
https://scanmail.trustwave.com/?c=14442&d=q5r63SkO0JJg3AsGpW_kQwxYVlF8azps920dv-mBDA&u=https%3a%2f%2fwww%2edu%2ese%2fsv%2fUtbildning%2fuppdragsutbildning%2fuppdragsutbildning--tarmdysfunktion%2f
mailto:amc@du.se
mailto:mhb@du.se
https://www.regiondalarna.se/contentassets/e848c96a40b44f0e8c4c65269d5ff8ba/omvardnadsforum.pdf
https://www.regiondalarna.se/contentassets/e848c96a40b44f0e8c4c65269d5ff8ba/lokaler.pdf
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Information gällande förskrivarportalen Guide samt leveranser från OneMed 

Förskriva produkter i det nya sortimentet 

Förskrivna produkter som utgått ur sortimentet visas under vald produkt med meddelande 

”produkten är inte tillgänglig”. Ta bort förskrivningen och välj annan produkt.  

Nya produkter hittas i Guide och Fyrklöverns produktkatalog PDF (kommer snart). Som  stöd vid val 

av produkt, se absorptionsguide och konverteringslistor. Pris per produkt visas då produkten väljs, 

samt vid jämförelse mellan likvärdiga produkter.  

För rådgivning gällande det nya sortimentet, kontakta kontinenssamordningen, Dalarnas 

Hjälpmedelscenter (se kontaktuppgifter på första sidan).  

För leveransfrågor, om patienten inte fått sina hjälpmedel vid beställning, ska OneMed:s 

kundtjänst kontaktas:  

Tel: 031-706 30 75   

E-post: kundservice.guide@onemed.com 

Gör ingen ny beställning innan ni fått kontakt med dem. OneMed ska enligt avtalet stå för 

kostnaden för extra leverans. 

 

Berätta för oss när något inte fungerar som förväntat – skicka din avvikelse till 

kontinenssamordning, Dalarnas Hjälpmedelscenter moa.nordlund@regiondalarna.se. 

 

 

 

 

 

Vårvinterhälsningar 

Inger och Moa 

Kvinnokliniken i Dalarna vill 

uppmärksamma 

regionens enheter om att 

använda och fylla i 

aktuella uppgifter vid 

remittering till 

kvinnokliniken – se Remiss 

kvinnlig urininkontinens i 

TakeCare.  

Vid frågor, kontakta 

uroterapeut 

marie.ahlfors@regiondalarna.se  

Lästips:  

Tips kring toa –  

Autismcenter små 

barn, SLL 
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