
   

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 VÅRDTAGARPORTALEN 

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

vårdtagare ska fungera.  

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). OneMed skickar ut breven (se bilaga 1) då ni 

gjort avrop för första uttaget på en iterativ förskrivning. Patienten kan då vid nästa tillfälle göra uttag i 

Vårdtagarportalen.  

 Förmyndare för annan person att göra uttaget skapas antingen i Vårdtagarportalen eller direkt i Guide. 

Se bilaga 2. 

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 blåsdysfunktion.  

Hör gärna av er till oss på kontinenssamordning.hjalpmedelscenter@regiondalarna.se.  

Besök www.regiondalarna.se/inkontinens för mer information. Anmäl dig till nyhetsbrev Kontinens – 
urinblåsa/tarm. 

Inger & Moa 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F455797443%2F47493e971a&data=04%7C01%7CCatrin.Svensson%40onemed.com%7C4bf644095e9f4b52403908d8a2692d9a%7Cf4a09b5736c845868c4ec06f14aaada4%7C1%7C0%7C637437919907238312%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=zuxpCyH9O6STXfnd5zTwS8j%2B41BDyl5OagW5udmip08%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F455812690%2F42de5c132e&data=04%7C01%7CCatrin.Svensson%40onemed.com%7C4bf644095e9f4b52403908d8a2692d9a%7Cf4a09b5736c845868c4ec06f14aaada4%7C1%7C0%7C637437919907248303%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8Mt58PxFumONI7wX9GvDlp%2FGk%2BCjpz38%2BM8XMrac5QM%3D&reserved=0
https://vimeo.com/249631242/f50a6000cc
https://vimeo.com/252692048/c8c6bc1c96
https://www.regiondalarna.se/plus/hjalpmedel/hjalpmedelsomraden/kontinens/vardprogram/
mailto:kontinenssamordning.hjalpmedelscenter@regiondalarna.se
http://www.regiondalarna.se/inkontinens
https://www.regiondalarna.se/plus/hjalpmedel/hjalpmedelsomraden/kommunikation-larm-omgivning-och-kognition/nyhetsbrev-rorelse-och-klok/
https://www.regiondalarna.se/plus/hjalpmedel/hjalpmedelsomraden/kommunikation-larm-omgivning-och-kognition/nyhetsbrev-rorelse-och-klok/


   

                                                                                                             

Hej  

 

Vi hälsar dig varmt välkommen till OneMed Sverige AB som skall leverera produkter som du 

fått förskrivet till dig. 

 

Dina uttag kan du göra på vårdtagarportalen home.onemed.se 

Du använder ditt vanliga BankID för att logga in. Där ser du hela din förskrivning och kan själv 

aktivera ditt uttag. 

 

 

Med vänliga hälsningar OneMed Sverige AB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1 

http://home.onemed.se/


   

Lägga till vårdnadshavare eller god man i Guide 
 

1. Klicka på aktuell vårdtagare 

2. Klicka på namnet till höger (gulmarkerat) 

 
 

3. Klicka på pennan = Redigera (gulmarkerad) 

 
 

4. Nu kan du fylla i vårdnadshavares personuppgifter och sedan spara: 

 

Bilaga 2 



   

5. Om personen är myndig kan man lägga till en god man som kan göra uttag i 

Vårdtagarportalen: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


