
Användarmanual för 
Online Ordering
FoundationOne CDx

Alla namn och kliniker i denna manual är påhittade.

All kontaktinformation om beställande läkare och patologer är 
tagna ur Hälso- och Sjukvårdens adressregister, HSAR. 

Ytterligare information om adressuppgifter och registrering 
erhålls via www.hsar.se eller via telefon, 08-555 214 20



Logga in

Om du redan har ett RoDip-konto kan du 
använda det (tex om du har beställt 
nyhetsbrev från Roche.

Logga in genom att välja Beställ 
på www.foundationmedicine.se

Välj Logga in och beställ.

Är det första gången du beställer skapar du ett konto 
först. Se nästa sida.

Klicka på Login with RoDip.



Skapa ett konto för Online Ordering

Är det första gången du beställer skapar du ett 
konto först.

Klicka på Login with RoDip. 

Här klickar du på Don’t have an account.  



Skapa ett konto för Online Ordering

Här fyller du i dina uppgifter.

Om din organisation inte dyker upp när du söker efter dem kan du 
fylla i alla uppgifter manuellt.

Sign up!



Skapa ett konto för Online Ordering

Efter ett par minuter får du ett mail från Roche med en länk 
där du bekräftar kontot och skapar ditt personliga lösenord.



Skapa ett konto för Online Ordering

Här anger du vilka sjukdomsområden du är intresserad av 

Nu är du strax klar.
Systemet verifierar nu ditt konto, det kan ta upp till 15 minuter, men oftast går det fortare än så. 

Kontakta oss om det inte fungerar som det ska: stockholm.foundationmedicine@roche.com



Alla tidigare ordrar + din nya

Här ser du alla dina tidigare 
beställningar. Klicka på Order Now



SEK XXXSEK XXXSEK XXX

Sök efter din klinik här.

Om du arbetar på flera olika kliniker 
kommer alla att visas, välj den som 
är aktuell för denna beställning.

Välj tjänst. I det här exemplet är det 
FoundationOne CDx

Hitta din klinik och välj tjänst



Klicka i rutan om du vill lägga till ett 
PD-L1-test till beställningen.

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.



Alla kontaktuppgifter till kliniken är förifyllda. 
Är det fel? Sök upp din ort under Search
Address och fyll i den rätta adressen.

Fyll i ditt telefonnummer och e-postadress.

Klicka i rutan om du vill att någon 
kollega också ska få beslutsunderlaget.

OBS! Inte patolog, den informationen 
kommer senare.

Dina uppgifter



Fyll i patientens födelsedatum, kön och om 
hen blivit transplanterad.

Klicka i rutan om patientens tumör tidigare har 
blivit analyserad av Foundation Medicine. Fyll i 
ordernumret från den ordern om möjligt (Test 
Requisition Form,TRF).

Klicka i rutan om patienten tidigare fått 
målinriktad behandling (inte kemoterapi). 
Ange vilken behandling patienten fått.

Patientinformation och diagnos



OBS! Scrollista dyker upp

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.

Fyll i diagnos, stadium, vilket datum biopsin 
togs samt var den togs. 

ICD-kod är en internationell kod för den 
specifika diagnosen, fyll i om denna 
information finns.



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. 

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

Sök efter ansvarig patolog här. 

Fyll i telefonnummer och e-postadress.

Hittar du inte patologen? Klicka på Create new 
pathologist och fyll i hens uppgifter.

Patologinformation



Detta beslutas i samråd med patologen.
Klicka i Data not available.

Upphämtning av provet



SEK XXX

SEK XXX

SEK XXX

Här summeras all information som fyllts i tidigare i ordern.

Kontrollera att allt stämmer.

Kryssa i att all information i ordern är rätt.

Sammanfattning

SEK XXX



SEK XXX

SEK XXX

SEK XXX

SEK XXX
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 sjukhusets fakturaenhet. Fyll i din kliniks 
referensnummer, den behövs för att 
fakturaenheten ska hantera fakturan. Det 
räcker inte med ditt namn och/eller klinik. Tex 
GLN-nummer eller FE-nummer måste anges.

Fakturering



Din order är klar och bekräftad.

Spara ordernumret (order code), det är orderns 
i.d-nummer och används i all kommunikation 
kring ordern.

Texten i bekräftelsen är standard och inte 
anpassad till Sverige. 

Tex kommer Roche Foundation Medicine att 
kontakta patologen inför upphämtning

Ladda gärna ner Test Requisition Form, TRF. 
Den skickas även till patologen som har ansvar 
för att fylla i uppgifter som ev saknas, signera 
blanketten och bifoga den i lådan tillsammans 
med provet som skickas till Foundation 
Medicines labb.

Bekräftelse och ordernummer



• Patologen får ett e-postmeddelande med TRFen från Foundation Medicine.

• Patologen hanterar materialet enligt de instruktioner som medföljer TRFen.

• Patologen kontaktar Roche Foundation Medicine när provet är klart att hämtas upp.

• Roche Foundation Medicine beställer upphämtning.

• Beslutsunderlaget är klart efter som längst 2 veckor efter att provet kommit till labbet.

• Beslutsunderlaget mailas till dig och patologen via en Secure e-mail. Du kan ladda ner 
underlaget under en begränsad tid från att det släpps från labbet. Du hittar även 
beslutsunderlaget under My orders när du loggat in på Foundation Medicine/Beställ. Där 
ligger det under obegränsad tid. 

Vad händer sen?



Kontakta gärna vår kundservice via
E-post: stockholm.foundationmedicine@roche.com

Telefon: 08-726 11 00

Frågor?

mailto:stockholm.foundationmedicine@roche.com

