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Korttidsboende
På korttidsboenden vistas patienter under en kortare tid. Eftersom det är svårt att förskriva till
den enskilda patienten, sker därför förskrivning med korttidsboendet som mottagare.
Vid förskrivning till korttidsboendet används ett fiktivt ”personnummer” - en unik kod för
boendet. Förskrivning till boendet får bara användas för de brukare som vistas på
korttidsboendet.
Välj fliken Patient.
Ange korttidsboendets nummer (numret erhålls av Vesicacentralen)

Klicka på Sök.

Korttidsboendets tidigare beställningar visas i sektionerna Avslutade förskrivningsrader och
Uttagshistorik.
För att göra beställning till boendet, klicka på Ny förskrivning.
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Om du arbetar med patienter i olika typer av boenden, kommer du först till en bild där
du ska välja typ av förskrivning. Välj Beställning till korttidsboende.

Du kommer in i orderhuvudet.

I sektionen förskrivning visas boendets uppgifter.
Sektionen parter visar information om dig som förskrivare.
Förskrivande enhet (kund) visar de tjänsteställen du är kopplad till, välj korttidsboendet
som kund.
Den som ska betala inkontinenshjälpmedel för boendet visas i fältet betalare.
Fältet referenskod kan fyllas i om fakturan ska märkas med en referenskod.

I sektionen Utleverans visas leveransadress till boendet. Komplettera vid behov med
telefon och andra kontaktuppgifter. Klicka på knappen Uppdatera adress på mottagaren
för att spara de ändrade leveransuppgifterna till kommande beställningar.

2

När alla uppgifterna i orderhuvudet är angivna är det dags att registrera artiklar, dvs de
hjälpmedel du vill beställa. Klicka på knappen Registrera artiklar längst ned till höger.

I sektionen Förskrivningsrad anges Vesicacentralens artikelnummer.
I detta exempel har vi artikelnummer tillgängligt och skriver in 10077 i fältet artikel.
När du klickar på knappen Sök visas benämningen (se nästa sida).
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När du klickar på knappen Sök visas benämningen och det är en TENA comfort super och
förpackningsstorleken visas i benämningen, 72 st i en förpackning.

Ange antal, förpackningar per uttag. Förbrukning per dag används inte till
korttidsboende.

När du valt artikel du ska förskriva, klicka på knappen Registrera artiklar.
Därefter fortsätter du att registrera de artiklar du vill förskriva. Klicka på
Registrera artikel för varje artikel du lägger till.

När man klickat på knappen Registrera artiklar läggs artikel till på förskrivningsraden.
Kontrollera att mängden på förskrivningsraden är rimlig.

4

Om man vill beställa fler hjälpmedel fortsätter man att lägga till artiklar, ange antal och
förbrukningsalternativ på samma sätt som på föregående sida.
Saknar du uppgift om artikelnummer skriv något eller några ord eller tecken ur
benämningen och tryck på knappen Sök.

Samtliga artiklar som innehåller det sökta ordet/orden visas i en lista på höger sida och
du väljer aktuell artikel genom att klicka på artikelnummerlänken.

Om du registrerat fel kan du redigera raden med pennan eller makulera raden med
krysset.
När du registrerat samtliga artiklar du önskar beställa, klicka på knappen Spara.
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I uttagsbilden föreslås du själv som beställare. Uppgifterna om kund och betalare
kommer från beställningen och kan inte ändras.
Kontrollera leveransadressuppgifterna och välj befintlig portkod eller ange ny portkod.
Kontrollera att artiklarna du vill göra uttag på finns med.
Klicka sedan på knappen Skicka.

Nu är beställningen skickad till leverantören.
Om något blev fel i beställningen kan du inte längre själv ändra något.
Ring till team Vesica vid behov av ändring. Samma telefonnummer som till
LMN-supporten/team Vesica 0771- 405 406.
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Du kommer till en bild som visar hela beställningen, som du kan skriva ut om du vill,
klicka på uttagskvitto.
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