Användarguide för
Online Ordering
FoundationOne CDx
Alla namn och kliniker i denna guide är påhittade.
All kontaktinformation om beställande läkare och patologer är tagna ur
Hälso- och Sjukvårdens adressregister, HSAR.
Ytterligare information om adressuppgifter och registrering erhålls vis
www.hsar.se eller via telefon, 08-555 214 20

Logga in
Logga in genom att välja Mina sidor på
www.foundationmedicine.se

Klicka på Login with RoDip.

När du har loggat in på ditt konto
kommer du till startsidan.

Startsidan – en överblick över dina beställningar
Under Order List hittar du alla dina
beställningar.
Här får du en överblick över dina
beställningar
• Nyligen släppta rapporter
• Rapporter som snart släpps
• Test som för tillfället är stoppade
• Drafts
Här finns viktig information, bl a
• Vad man ska ha förberett innan man
lägger en beställning
• Upphämtning av prov
• Provtagning i patientens hem
• Instruktioner om hur proverna ska
hanteras.
Ny beställning: Klicka på Order Now

Hitta din klinik och välj tjänst
Sök efter din klinik här.
Om du arbetar på flera olika
kliniker kommer alla att visas,
välj den som är aktuell för
denna beställning.
Kontakta kundsupporten om
din klinik inte finns med.

25.229 SEK

20.229 SEK

Välj tjänst. I det här exemplet
kommer vi att beställa ett
FoundationOne CDx.

Här ser du den totala
kostnaden för beställningen.

20.229 SEK

SEK 20.229

SEK 20.229

SEK 0

Godkänn villkoren

Klicka i att du har tagit del av
Terms and Conditions, att
patienten har blivit informerad
om hur hens personliga data
hanteras samt om patienten
tillåter att hens data används i
forskningssyfte.
Här finns dokumentet om
patientens samtycke att ladda
ner.
Gå vidare med beställningen

Fyll i patientinformation och diagnos
Fyll i patientens födelsedatum, kön och
om hen blivit transplanterad.
Fyll i diagnos, stadium samt vilket datum
och var biopsin satt. ICD-koden fylls i
automatiskt om det finns en.

Specimen I.D. fylls i av patologen, lämna
tomt.
Om du som beställande läkare inte har all
information på denna sida kan patologen
fylla i det i den blankett (Test Requisition
Form, TRF) som hen ska skriva på och
bifoga provet som skickas till Foundation
Medicines labb.

Ansvarig patolog

Information om patologen som ansvarar
för att hantera biopsin är mycket viktig.
Om Foundation Medicines labb har
frågor om materialet är det patologen de
kontaktar. Patologen ska också bifoga Test
Requisition Form, TRF, i lådan
tillsammans med provet. Patologen får
TRFen via e-post.
För FoundationOne CDx måste vi ha en
kontaktpersom på det lokala
patologlabbet.

Kontakta din patolog innan beställning,
så att hen är beredd på att det kommer
information från Foundation Medicine.

Sök efter den patolog som ska ansvara för
hanteringen av provet på ditt lokala
patologlabb. Hittar du inte rätt person
kan du skapa en ny kontakt under Create
New Pathologist. Fyll i den information
som fattas.

Upphämtning av provet och retur av klossar
Du behöver inte välja var provet
ska hämtas upp. Patologen
kommer att ha en separat dialog
med Roche om tid och plats för
upphämtning av provet.
Skickar man en kloss till
Foundation Medicines labb
returneras den till det lokala
patologlabbet när analysen är
slutförd och rapporten är
levererad. Välj returadress.
Glas returneras inte.

Dina kontaktuppgifter
Fyll i ditt telefonnummer.

Fyll i en e-postadress om du vill att
någon mer ska få rapporten skickad
till sig.
Klicka i och fyll i uppgifter till en
kollega om du vill att hen får
information om att ett test har
blivit beställt.

Summering av beställningen
Här ser du en
sammanställning över all
information du fyllt i
längs vägen. Kontrollera
att allt stämmer. Du kan
backa och rätta till om
det behövs.
I rutan för Comments,
Remarks or Special
requests kan du skriva fri
text som Foundation
Medicines labb och vi
som är supportteam på
Roche kommer att se.

Betalning
Faktura till kliniken
I vissa fall betalar inte sjukvården för
testet utan patienten betalar själv.
Roche Foundation Medicine har
samarbete med Aleris som skickar
fakturan direkt till patienten.
Klicka här i så fall.

Roche Foundation Medicine
skickar fakturan till regionens
fakturaenhet. Fyll i din kliniks
kostnadsställe, tex RSID- eller
FE-nummer, den behövs för att
fakturaenheten ska hantera
fakturan. Det räcker inte med
ditt namn och/eller namn på
kliniken. Det finns plats för 20
bokstäver på fakturan.

Bekräfta och skicka beställningen.

Bekräftelse och ordernummer

Din order är klar och bekräftad.
Spara ordernumret (order code), det är
beställningens i.d-nummer och används
i all kommunikation kring beställningen.

Du kan ladda ner Test Requisition Form,
TRF. Dock är det patologen som ansvarar
för att den kompletteras, skrivs ut,
signeras och bifogas i lådan tillsammans
med provet som skickas till Foundation
Medicines labb. TRFen skickas till den
mailadress som du angav tidigare.
Ordernumret är lösenordet.

Vad händer sen?
• Roche Foundation Medicine kontaktar patologkliniken för att stämma
av att/om en låda för provet ska skickas dit samt adress för
upphämtning.
• Kliniken kontaktar Roche Foundation Medicine när provet är klart att
hämtas upp.
• Roche Foundation Medicine beställer upphämtning.
• Beslutsunderlaget är klart 10-14 dagar efter att provet kommit till
labbet.
• Beslutsunderlaget laddas upp på ditt konto, se första sidan när du har
loggat in.
• Beslutsunderlaget mailas även till ansvarig patolog via en Secure Email.

Frågor?
• Kontakta gärna vår kundservice via
• E-post: stockholm.foundationmedicine@roche.com
• Telefon: 08-726 11 00

