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PATIENTER 
KAN  
GÖRA DET
UTAN FINGERSTICK1 

Instruktion för vården Abbotts Webbshop

LÄGG TILL ANTECKNING
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Simulerad data är endast i illustrativt syfte, de är inte från någon verklig patient. 
1. Ett fingersticktest med en blodglukosmätare krävs när glukosnivåerna ändras snabbt då glukosnivåerna i interstitialvätskan eventuellt inte återspeglar blodglukosnivåerna korrekt eller om systemet rapporterar 
hypoglykemi eller hotande hypoglykemi eller när symtomen inte stämmer med systemavläsningarna.
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Gå in på https://abbott.strd.se för att komma till startsidan.

Tryck på den blå knappen “Logga in” uppe i vänstra hörnet.

Om du redan har ett aktivt konto loggar du in med dina inloggningsuppgifter.  
Om du inte har ett konto välj ”Skapa nytt konto”.

1
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Skapa nytt konto.

Faktureirngsadressen i den vänstra kolumnen styr faktureringen. Gula fält är obligatoriska.
Glöm ej att fylla i kostnadsställe och referens som är viktigt för faktureringen.

Avvikande leveransadress i den högra kolumnen används om godset skall skickas till en
avvikande leveransadress men är inte obligatoriskt i detta steg. Leveransadressen går att
ändra senare i beställningsprocessen.

3
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När du har skapat ditt konto och sparat kommer nedanstående meddelande upp.
Tryck ”ok” för att fortsätta.

Ett mail skickas till den adress som uppgavs i Kundprofilen. I detta mail finns en
länk för verifiering av kontot. Tryck på länken i mailet så kommer du vidare.

4
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Välj ett lösenord och bekräfta det. Tryck på “spara”. Ditt konto är nu skapat.

När ditt konto är aktiverat och lösenordet valt går det att logga in i webshopen  
med e-mail och lösenord.

6
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Tryck på ”FreeStyle Libre” i menyn till vänster för att komma vidare och göra din beställning.8
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Beställningsformulär.

Faktureringsadressen i vänster kolumn hämtas från kontoinnehavarens profil.  
Kontrollera att uppgifterna stämmer.

Leveransadressen i höger kolumn visar vart den valda produkten ska levereras.

Om patienten är minderårig ska både patienten och målsmans namn registreras så som 
fälten visar.

Som beställare kan du välja att skicka leveransen till VC/Klinik eller direkt till patienten.  
Du kan själv välja ett utlämningsställe vid beställning direkt hem till patient. Den första i listan 
är det som ligger närmast det angivna postnumret. Vid beställning till VC/Klinik används 
direktleverans och inga uppgifter om utlämningsställe kan anges.

Om du fyller i patients mobilnummer skickas en sms-avisering när paketet finns på 
utlämningsstället. Om du fyller i en mailadress skickas en mailavisering. Om både 
mobilnummer och mailadress saknas skickas en post-avisering till den angivna 
leveransadressen.

Vid prenumeration

Om mobilnummer eller mail är ifyllt:
–  Ett bekräftelsemeddelande skickas per sms/mail till patient ca 2 veckor innan nästa    
    beräknade leverans.
–  Påminnelse skickas till patient dag 6,12,18,24 och 30 om ingen bekräftelse sker.
–  Du som beställare får ett mail dag 18, 24 och 30.
–  Efter 30 dagar makuleras prenumerationen om ingen bekräftelse tagits emot. Beställaren  
    får då ett mail.

Om mobilnummer och mail saknas:
–  Du som beställare får ett bekräftelsemail som du måste bekräfta för att beställningen  
    ska gå iväg till patient.

9

Beställningsformulär

För & Efternamn
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Beställningsformulär.10

Artikel: välj produkt samt om det ska vara en engångsbeställning eller en prenumeration i rullistan.

Beskrivning: visar mer information om den valda produkten. En textruta med information om 
artikelnummer, pris samt produktinnehåll visas om du håller pilen stilla över den grå rutan.

Antal: För att minska risken för felskrivning finns en gräns för maximalt antal produkter som går 
att beställa per orderrad: maximalt 12 sensorer per leverans i en prenumeration och maximalt 
99 sensorer/avläsare/startkit i en engångsbeställning.

För att lägga till en orderrad – klicka på den gröna rutan: ”klicka här för att lägga till fler artiklar”.
För att ta bort en orderrad – klicka på den röda papperskorgen till vänster om raden du vill ta 
bort.

Längst ner till höger visas det totala priset för samtliga produkter i beställningsformuläret 
exklusive moms.

Klicka på ”Skicka till patient” för att slutföra beställningen.

För & Efternamn

xxxxTotal
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Beställningsbekräftelse med ordernummer.

Under Mina Sidor kan kontoinnehavaren se alla sina beställningar. För att komma
till Mina Sidor, tryck på           i den gula menyraden längst upp till höger.

11
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Sök Beställning.13

Sök beställning

Det finns ett antal olika fält tillgängliga för att begränsa och filtrerar sökresultatet.  
Det är även möjligt att begränsa sökresultatet för att endast visa prenumerationer genom  
att välja checkboxen ”Visa enbart prenumerationsorder”.

Sortera sökresultatet:
Genom att klicka på titeln för varje kolumn i sökresultaten så kan man sortera sökresultatet  
i stigande eller fallande ordning.

Skriva ut sökresultatet:
Genom att klicka på ”Skriv ut lista” knappen kan man skriva ut sökresultatet.

Hantera prenumeration:
För att ändra en prenumerationsorder klicka på            för att komma till  ”Editera konto” sidan.
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Hantering av personuppgifter.14

Hantera prenumerationsorder

Som beställare har du möjlighet att ändra leveransadressen för kommande uttag under
”Personuppgifter” fliken. Uppgifterna sparas på kundens profil när du klickar på den gröna 
“spara-knappen”.

För & Efternamn
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Hantering av prenumerationsorder.15

Du har möjlighet att hantera prenumerationsordern på följande sätt under fliken 
”Prenumerationer”:

1. Stoppa/pausa prenumeration
Pausar ordern och stoppar alla kommande uttag. Kan till exempel användas om en patient 
vill ha ett tillfälligt avbrott eller om patienten inte ska fortsätta använda produkten.

2. Återstarta prenumeration
Upphäver en pausad prenumeration. Observera att ”Återstarta”-knappen är osynlig så länge 
ordern inte är stoppad.

3. Frisläpp prenumeration/Manuellt bekräfta ett uttag åt patienten
Om patienten inte har möjlighet att själv bekräfta sin prenumeration kan du som beställare 
alternativt Abbotts orderavdelningen göra detta. Observera att man inte kan frisläppa en 
prenumeration innan datumet för nästa notifikation som står angivet till höger om Frisläpp-
knappen.

4. Förnya/Förlänga prenumerationsorder
Förnyelse av prenumeration kan ske först 30 dagar innan det sista utskicket. Förlängningen 
sker ett år i taget. När en prenumeration tar slut kan du förnya den.

5. Byt till FreeStyle Libre 2
Du kan välja att göra om en pågående prenumeration av FreeStyle Libre 1 sensorer till en
prenumeration på FreeStyle Libre 2 sensorer. Resterande uttag kommer då att innehålla 
FreeStyle Libre 2 sensorer. Observera att det inte går att byta tillbaka efter genomförd ändring.
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