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Nyhetsbrev Kontinens – Urinblåsa Tarm                      

Februari 2021, nr 13 
  

 

Bäste förskrivare/beställare! 

Hej på er,  

Året började med pandemin kvar i vår vardag. För att underlätta 

för er och ge möjlighet att öka kunskapen inom området 

blåsa/tarm, håller vi på att göra om baskursen till digital utbildning, 

mer information kommer! 

 

Revidering Vårdprogram urininkontinens och/eller 

blåsdysfunktion 

Nu påbörjar referensgrupp kontinens revidering av 

vårdprogrammet och vill ha in synpunkter och önskemål från er!  

 

Mejla kontinenssamordning.hjalpmedelscenter@regiondalarna.se 

 

Vårdhandboken – nytt och reviderat innehåll 

https://www.vardhandboken.se/om/om-vardhandboken/nytt-

och-reviderat-innehall/  

Se avsnitten om urininkontinens, förstoppning samt makroskopisk 

hematuri, vård och behandling. 

 

Dispensansökan – ändrad hantering  

I fortsättningen mejlas dispensansökan till 

kontinenssamordning.hjalpmedelscenter@regiondalarna.se (via brev 

upphör). Tänk på att patientuppgifter meddelas 

kontinenssamordningen via telefon och inte får mejlas.  

 

 

 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 
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Förskrivning av specialistprodukter 

Specialistprodukter förskrivs med iterativ förskrivning av specialistförskrivare.  

Förskrivaren kan välja I Guide vem som ska kunna göra avrop av förskrivning med flera uttag. 

Förskrivande enhet har kostnadsansvaret för förskrivningen, även om avrop görs av annan 

vårdenhet. Tänk också på att patienten själv kan avropa sina hjälpmedel via 

”Vårdtagarportalen”, se nedan.   

Kommande kurser och utbildningar 

Vårens bas- och fördjupningskurser för förskrivare  

Se Dalarnas Hjälpmedelscenters kurskalendarium för kommande kurstillfällen, uppdateras 

fortlöpande. Kurserna kommer att anpassas för distansundervisning. 

Nästa tillfälle blir 24 mars, då Baskurs - Hjälpmedel för urinblåsa/tarm ges (platser finns kvar). 
 

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! 

Utbildning i Guide 

OneMed kommer att skicka mejl med länk till webbutbildning i förskrivarportalen Guide under 

perioden 8-21mars. Utbildningen tar ca en timme att genomföra och rekommenderas för alla 

förskrivare.  

Vi vill gärna ha synpunkter på Guideutbildningen – mejla 

kontinenssamordning.hjalpmedelscenter@regiondalarna.se.  

 

  

   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
https://www.regiondalarna.se/plus/hjalpmedel/
https://www.regiondalarna.se/plus/hjalpmedel/kalender-hjalpmedel/forskrivning-av-hjalpmedel-for-urinblasatarm/
mailto:kontinenssamordning.hjalpmedelscenter@regiondalarna.se
http://www.regiondalarna.se/inkontinens
https://utbildning.socialstyrelsen.se/learn/course/external/view/elearning/108/F%C3%B6rskrivningavf%C3%B6rbrukningsartiklar
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Vårdtagarportalen - Nyhet från 1 februari 

Till dig som förskriver 

Nu finns möjligheten för patienten att själv göra uttag av förskrivna hjälpmedel.  

 
Vårdtagarportalen   https://vimeo.com/455797443/47493e971a 

Skapa iterativ förskrivning, göra uttag  https://vimeo.com/455812690/42de5c132e 

Förnya iterativ förskrivning   https://vimeo.com/249631242/f50a6000cc 

Avbryta iterativ förskrivning  https://vimeo.com/252692048/c8c6bc1c96 

 

 

I och med att patienten själv anger leveransuppgifter kan leveranssäkerheten öka och antalet returer 

minska. Den tid som sparas på minskade telefonsamtal och administration ökar möjligheten till utredning, 

behandling och uppföljning vid blås-/tarmdysfunktion enligt Vårdprogram för urininkontinens och/eller 

blåsdysfunktion.   

 Informera mottagaren/patienten: Ett informationsbrev skickas till patienten från OneMed angående 

möjligheten att göra egna uttag själv via Vårdtagarportalen (inloggning med mobilt Bank-ID eller Bank-

ID).  

 Fullmakt för annan person att göra uttaget skapas antingen i Vårdtagarportalen av personen själv efter 

inloggning eller direkt i Guide av förskrivaren (aktuellt exempelvis för barn/ungdom och personer utan 

Bank-ID eller med god man). 

Förutsättningar för uttag i Vårdtagarportalen 
 Förskrivningen ska vara gjord med iterativ förskrivning (RX-symbolen       ) för att uttag (avrop) av 

vårdtagare ska fungera.  

 Ange förskrivningsperiod – max ett år, förvalt men kan ändras till kortare tid 

 Antal uttag anpassas till tidpunkt för planerad uppföljning – exempelvis ny kontakt med förskrivaren 

planeras om 6 månader ( 2 uttag à 3 månader) 

 Antal produkter beräknas på 3 månaders förbrukning (patienten kan minska antalet produkter vid uttaget 

om förbrukningen är lägre än beräknat) 

 Intervall mellan uttag – 2 månader är förvalt, ändras vid behov 

 Flergångsprodukter förskrivs med enbart ETT uttag 

 Tänk på att avsluta/ta bort ej aktuella förskrivningar i Guide – vid behov kan de återfinnas i historiken  

Orderhistorik 
Alla uttag visas i Guide under fliken Orderhistorik:  

 

  

Informationsbroschyr till 

patienter:  

Vårdtagarportalen 

http://www.regiondalarna.se/inkontinens
https://vimeo.com/455797443/47493e971a
https://vimeo.com/455812690/42de5c132e
https://vimeo.com/249631242/f50a6000cc
https://vimeo.com/252692048/c8c6bc1c96
https://www.regiondalarna.se/contentassets/ad3ee1d42c7c4673a7b1ea7e98b7282f/vardprogram-urininkontinens-och-eller-blasdysfunktion-20180601---20211231-original_diariefort_ver.2.pdf
https://www.regiondalarna.se/contentassets/ad3ee1d42c7c4673a7b1ea7e98b7282f/vardprogram-urininkontinens-och-eller-blasdysfunktion-20180601---20211231-original_diariefort_ver.2.pdf
file://///zfalitesr001/gem$/HJM/HMC/02_Enhet/INKO/AVTAL%20Treklövern/Vårdtagarportalen/Broschyr%20Vårdtagarportal%204%20sidor%20-%20röd.pdf
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Råd och tips 

 Boka in patienten till förskrivaren vid uppföljning/förnyad förskrivning. Följ ”dina” patienter, utvärdera och 

följ upp insatta åtgärder i samband med eventuell förnyad förskrivning eller oftare vid behov.  

 Se gärna tips på hur en kontinensmottagning kan startas på www.sinoba.se .   

 

Produktinformation – ditt ansvar som förskrivare/beställare 

Håll dig uppdaterad på produktförändringar genom att se aktuell information på Mina sidor i 

Guide. Förändringar kan påverka valet av produkt som medför att förskrivaren behöver ändra 

förskrivningen i Guide.  

 

 

När snön töar bort  

och natten blir kort, 

då vårtecken ses 

och digitala utbildningar ges.  

Nu kan du enkelt fylla på  

så mera kunskap du få! 

Lyft blåsans och tarmens besvär,  

utred och behandla  patienten kär! 

Förstoppningen ger opp,  

i tarmen är det inte längre stopp!  

Då kisset lättare får plats i blåsan 

och rinner utan problem ut i ….toan ! 

 

 

http://www.regiondalarna.se/inkontinens
https://sinoba.se/sv/2017-04-03-12-26-47/att-starta-en-kontinensmottagning
http://www.sinoba.se/

