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Förskrivarutbildning
Förskrivarutbildningen omfattar alla förskrivare i Landstinget Västernorrland. Förskrivare är
legitimerad personal anställda av landstinget eller anställda av vårdgivare som bedriver vård på
uppdrag av landstinget Västernorrland samt inom kommunerna i länet eller vårdgivare som
bedriver vård på uppdrag av kommun i länet
Syfte med förskrivarutbildningen:
 Brukarna ska känna sig trygg i förskrivningssituationen
 Brukarna ska möta kompetenta förskrivare som bedömer behov ifrån samma grund
 Förskrivarna ska vara medvetna om sitt ansvar och sina skyldigheter
Mål med utbildningen
Du ska känna till:
 Lagar som styr förskrivningen
 Styrdokument som finns i Landstinget Västernorrland
Du ska förstå och tillämpa
 Förskrivningsprocessen
 Bedömningsgrunder vid förskrivning av hjälpmedel
Utbildningen är upplagd i två delar.

Del 1
Det är rekommenderat att förskrivare tar del av Socialstyrelsens webbutbildning för förskrivare
av hjälpmedel. Utbildningen bygger på innehållet i skriften ”Förskrivning av hjälpmedel – Stöd
vid förskrivning av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning”, varför vi
rekommenderar att förskrivare har skriften tillgänglig när de tar del av de olika avsnitten.

Du kan beställa skriften eller hämta den som ett pdf-dokument via länken:
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-8-2
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Förskrivare som förskriver hjälpmedel inom Landstinget Västernorrland ska gå in via denna
adress:
https://utbildning.socialstyrelsen.se/enrol/index.php?id=225

Utbildningen är öppen för förskrivare anställda av kommun, landsting eller arbetar på uppdrag
av kommun eller landsting.
Utbildningen innehåller delar för övrig personal inom vård och omsorg samt för chefer för vård
och omsorgspersonal och förskrivare. Socialstyrelsens syfte med utbildningen är att stärka
kompetensen när et gäller förskrivning av hjälpmedel och bidra till en god
hjälpmedelsförsörjning över hela landet.
Verksamhetschef är den som har ansvar för att förskrivarna genomgår utbildningen enligt
SOSFS 2008:1.

Del 2
För att få vara förskrivare av hjälpmedel finns en obligatorisk del.
Del 2 handlar om våra styrdokument kring förskrivningsprocessen. Kompetenscentrum
Landstinget Västernorrland administrerar och ger inloggningsuppgifter till denna webbaserade
utbildning som tar ca 1½ timme att genomgå.

Anmälan
Fyll i bifogad excelfil och bifoga den med ett mail till:
Kompetenscentrum,
e-post: anmalan.kompetenscentrum@lvn.se
Bilaga: Excellista Tilda förskrivarutbildning.xls
Flöde för hantering av förskrivarutbildningen i styrdokument, se sid. 3
Kompetenscentrum kommer att kontinuerligt meddela hjälpmedelsverksamheterna vilka som
är godkända i förskrivarutbildningen.
Kravet på att ha genomfört den obligatoriska förskrivarutbildningen kommer att återkomma
3 år efter godkänd förskrivarutbildning. Förskrivarna för en personlig påminnelse till den epostadress som de hade när de anmäldes till utbildningen.
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Nyanställa medarbetare eller medarbetare som är åter på arbetet efter en längre tids frånvaro
kan anmälas till förskrivarutbildningen enligt rutin ovan. Utbildningsplattformen TILDA är
alltid tillgänglig.
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Flöde Förskrivarutbildning Styrdokument(TILDA).
Verksamhetschef
Gör lista på medarbetare som ska
ha förskrivare kompetens

Kompetenscentrum förmedlar
lista med namn och
användarnamn till Interaktiv som
lägger upp användarna

Blankett
Exel blad

Verksamhetschef ger uppdraget
till förskrivare att genomföra
webb baserade utbildningen

Webb baserade
utbildningen TILDA
Förskrivare

Kostnad:
85 kr/
användare
belastar
verksamheten

Kontinuerlig
Uppföljning av
förskrivarutbildning

Kompetenscentrum beställer
av Interaktiv uppföljning.
Rapport till
Kompetenscentru
m

Kostnad:
580 kr/tim
Belastar HoS
Kompetenscentrum meddelar
hjälpmedelsverksamheterna vilka
förskrivare som genomfört
förskrivarutbildningen och är godkända
förskrivarebehöriga
Uppföljnings ansvaret ligger på verksamhetschef
och denne bestämmer tidsintervall.

