Kontinenssamordningen, februari 2022

NYHETSBREV

KONTAKTUPPGIFTER

KONTINENS - URINBLÅSA/TARM

DALARNAS HJÄLPMEDELS CENTER,
KONTINENSSAMORDNING

Här kommer det första Nyhetsbrevet 2022 från kontinenssamordningen
på Dalarnas Hjälpmedelscenter. Syftet med nyhetsbrevet är att ge er
aktuell information inom området.

BESÖKSADRESS
Skomakargatan 22, 781 70 Borlänge

Vi arbetar för att ge er stöd, rådgivning och möjlighet till
kompetensökning bland kontinenssjuksköterskor/förskrivare och annan
berörd personal.

Bangårdsgatan 11, 781 71 Borlänge

Sprid gärna Nyhetsbrevet bland dina arbetskamrater!

HÄR NÅR NI OSS:

Kundservice: 0243-49 78 70

kontinenssamordning.hjalpmedelscenter@regi
ondalarna.se

REVIDERAT VÅRDPROGRAM FÖR BLÅSDYSFUNKTION
Under 2021 har vårdprogrammet
reviderats av Referensgrupp
kontinens. Vi har haft läkare och
specialister med i arbetet och
dokumentet har varit ute på
remissrunda till MAS-nätverket och
1:a linjens chefer i regionen. Det har
godkänts av hälso- och sjukvårdschefer i kommunerna samt
divisionscheferna i varit ute på
remissrunda till MAS-nätverket och
1:a linjens chefer I regionen.
Den 25 mars tas vårdprogrammet upp
i länsnätverket för förvaltningschefer
för beslut.
Därefter kommer vi att publicera den nya versionen (mer info kommer i nästa
nyhetsbrev, på www.regiondalarna.se/inkontinens m.m.). Vi hoppas att
vårdprogrammet då blir mer lättillgängligt för er och kommer att användas flitigt
ute i verksamheterna när vi tar nya tag framåt inom kontinensvården! .

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

www.regiondalarna.se/inkontinens

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREVET!
Nyhetsbrev Kontinens - Urinblåsa/tarm ges ut
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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KURSER OCH UTBILDNINGAR
BASKURS- FÖRSKRIVNING AV HJÄLPMEDEL FÖR URINBLÅSA/TARM

Alla kontinenssjuksköterskor/förskrivare i Dalarnas län ska gå baskursen, som ger övergripande information för att vara
uppdaterad gällande vårdprogram och hjälpmedelsriktlinjer.
Välj bland flera tillfällen för flexibel studietakt, hela kursen tar ca 8 timmar att genomföra.
Anmälan görs till de två tillfällena, introduktion och patientfallsdiskussion, som är live via Teams och inleder samt
avslutar BASKURSEN. Däremellan genomför du de andra delkurserna i din egen takt (länkar får du i kursbekräftelsen
efter anmälan).
Anmälan till baskursen gör du i kurskalendariet. Dessvärre har vi tidigare haft tekniska problem med kurskalendariet för
anmälan, men dessa är nu åtgärdade och baskursen är nu återigen tillgänglig.
Ni som redan har gått introduktionen och genomfört delkurserna, kom ihåg att anmäla er till patientfallsdiskussionen
under vårterminen 2022 för att avsluta kursen.
NY PÅ JOBBET?
INTRODUKTION FÖR OMVÅRDNADSPERSONAL

På hemsidan www.regiondalarna.se/inkontinens finns stöd för omvårdnadspersonal och annan personal som möter
personer med besvär från urinblåsa/tarm. Börja med att titta på Guidad visning av kontinenssamordningens webbsida
(7:10 min). Därefter fördjupar du dig i följande:




Vårdprogram, riktlinjer och rutiner
Sortiment – hjälpmedel för urinblåsa/tarm
Kontinensombud och omvårdnadspersonal

KOMMANDE UTBILDNINGAR

Kontinenssamordningen arbetar med att ta fram fler utbildningar inom området. Håll utkik i kommande Nyhetsbrev och
kurskalendariet efter exempelvis:
Save the date!
World Toilet
Week
v. 46






Rätten till toaletten (film, 16:24 min)
Grundkurs för omvårdnadspersonal (flexibel studietakt, självstudier)
Kontinensombudets uppdrag (film, 15:23 min)
Fördjupningskurser för kontinenssjuksköterskor/förskrivare

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:





Se www.regiondalarna.se/inkontinens för aktuell information inom området
Anmäl dig till Dalarnas Hjälpmedelscenters Baskurs för förskrivning av hjälpmedel för urinblåsa/tarm
Prenumerera på Nyhetsbrev Kontinens- Urinblåsa/tarm
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INFORMATION OM DISTRIBUTION
DISTRIBUTIONSUPPHAND LING PÅGÅR

FÖRSKRIVARPORTALEN G UIDE

Nuvarande distributionsavtal (förskrivarportal, kundtjänst,
lagerhållning, leverans) gäller till och med 31 december 2022.
Varuförsörjningen arbetar med upphandling av kommande
distributör tillsammans med Treklövern (kommuner och
regioner i Dalarna, Uppsala och Västmanland). Mer
information kommer i Nyhetsbrev under året.

NYHET I GUIDE: Nu kan du se antal förpackningar per uttag
vid förskrivning/beställning.
TIPS: Ta bort/avsluta vårdtagarens inaktuella förskrivningar
under “hantera vårdtagarens produkter”.
Avslutade förskrivningar kan återfinnas i orderhistoriken.

AVVIKELSER
Kom ihåg att göra reklamationer om produkterna inte uppfyller behovet och de förväntade kraven på
funktion!
Det är viktigt för att leverantörerna ska kunna åtgärda eventuella problem och utveckla sina hjälpmedel
utifrån patienters/användares behov.

VETENSKAPLIGA ARTIKL AR
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.

Hoppas att ni funnit nytta med Nyhetsbrevets kloka ord,
skriv gärna ut och lägg brevet på fikarummets bord!
För vi vill gärna med er hjälp sprida kunskap på alla sätt,
så att patientens behandling och hjälpmedel blir rätt!
Känn ingen press, utan läs och njut!
Vi hoppas att idéerna för kunskapsspridning hoppar ut!

Med vänliga hälsningar från entusiasterna!
Moa & Inger
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