TILL DIG SOM FÖRSKRIVER
Vårdtagarportalen förväntas minska tidsåtgången för beställningar av förskrivna hjälpmedel för
urinblåsa/tarm, då patienten själv kan göra uttag. I och med att patienten själv anger
leveransuppgifter kan leveranssäkerheten öka och antalet returer minska.
Det går fortfarande att göra uttag via förskrivaren i förskrivarportalen Guide som tidigare.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR UTTAG I VÅRDTAGARPOR TALEN



Förskrivningen ska vara gjord med iterativ förskrivning (RX-symbolen
vårdtagare ska fungera.

) för att uttag (avrop) av

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








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

VÅRDTAGARPORTALEN



Informera mottagaren/patienten: Du kommer att få ett brev hem med möjlighet att göra dina uttag
själv via Vårdtagarportalen (inloggning med mobilt Bank-ID eller Bank-ID).
Fullmakt för annan person att göra uttaget skapas antingen i Vårdtagarportalen eller direkt i Guide.

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.
Vi hoppas att 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.
Se gärna tips på hur en kontinensmottagning kan startas på www.sinoba.se
Hör gärna av er till oss på kontinenssamordning.hjalpmedelscenter@regiondalarna.se, så kan vi träffas på
något sätt och ge mer råd & tips inom området!
Besök gärna www.regiondalarna.se/inkontinens för mer information. Anmäl dig till nyhetsbrev Kontinens –
urinblåsa/tarm.
Inger & Moa

