Beställa läkemedel och läkemedelsnära produkter via inköpsportalen
Beställning av läkemedel måste göras senast klockan 9 dag före leveransdag
Beställning av läkemedelsnära produkter (material) måste göras senast 2 dagar före leveransdag
Logga in




Ekonomiportalen nås via citrix
Under mappen Ekonomi kommer Ekonomiportalen TS att finnas:



Logga in med samma användarnamn och lösenord som till citrix
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Gå till marknadsplatsen

Sök vara och lägg till varukorg





Enheter (förråd) som du kan beställa till visas i droplisten.
Välj om du ska beställa till läkemedelsförrådet (lm, gas) eller läkemedelsnära förrådet (mtrl)
En lista över det sortimentet som kan beställas visas
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För att hitta vara som ska beställas kan man antingen
 skrolla i listan (listan sorteras i bokstavsordning genom att trycka på kolumnen benämning)
 söka artikel genom fritext (röd markering)
Lägga till artikel i varukorg
 ange antal av artikel och lägg till artikel till varukorg via ”köp” (blå markering)
Inköpslistor och topplista




Längst ner kan man hitta topplista över det man beställer och härifrån kan man också lägga till artikel till varukorg
Ni kan också själva lägga upp er egen eller enhetens inköpslista

Varukorg och gå till kassan
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Kassan




Parkera varukorg – varukorg kan parkeras för att fortsätta med sin beställning senare.
Varukorg kan parkeras på ”sig själv” eller på enheten
Kontrollera beställning och tryck nästa

Skapa beställning





Kontrollera att leveransinformation är korrekt
Tryck Skapa beställning
Beställningen går nu vidare till läkemedelsenheten som attesterar och skickar beställningen till leverantör
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Inleverans av beställning

Sök fram order som ska inlevereras
Via Min inkorg





Via min inkorg hittas de inköpsordrar som ska inlevereras.
Leta upp den order som ska inlevereras (se ordernummer på följesedel, börjar med IL)
Dubbelklicka på order som ska inlevereras

Via fliken Inleverans och Avancerad sökning:
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Ta bort ditt namn från rutan beställare
Ange inköpsordernummer (se ordernummer på följesedel, börjar med IL) och starta sökning
Dubbelklicka på order som ska inlevereras

Visa inköpsorder





Bilden visar din inköpsorder
Tryck på blå pil om du vill se vad som är levererat
Tryck på inleverans
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Registrera leverans - läkemedel






Bilden visar information om leveransen
Kontrollera att leverans och följesedel stämmer med informationen ovan
Fyll i leveransdatum (om inte för ifyllt) och tryck spara
Leveransen är nu registrerad

Registrera leverans – läkemedelsnära produkter
Om ingen leveransavisering finns från leverantör görs manuell registrering av inleverans







För över den information som finns på följesedel och är levererat
Fyll i leveransdatum
Har allt levererats tryck slutlevererat och spara
Vid delleverans fyll i det som levererats och bocka vid behov ur slutlevererat
Vid leverans av ersättningsartikel gå via lägg till artikel och lägg till information om ersättningartikel
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OBS! Om leverans, följesedel eller informationen ovan inte stämmer kontakta läkemedelsenheten,
Ingen registrering av leverans ska göras.
Frågor kring beställning och leverans av läkemedel, kontakta läkemedelsenheten, telefon (0470-58) 79 90
Frågor kring beställning och leverans av läkemedelsnära produkter, kontakta beställningsservice, telefon (0470-58) 63 30
Ytterligare information, se vårdgivarwebben, Kommunal hälso-och sjukvård
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