
  

 

 

 

 

Blodsockermätare, Beställningsportalen 
samt beställning av teststickor och 
lansetter.  
 

Flera olika blodsockermätare är upphandlade och kostnadsfria för BMM. 

T.ex. finns Contour next ONE från Ascensia och FreeStyle Lite från Abbot, 

blodsockermätare med tillhörande blodprovstagare, lansetter, 

Teststickor.  
 

Blodsockermätare startkitt  
 

Contour next ONE startkitt innehåller:  
Blodsockermätare  

Blodprovstagare  

5 teststickor  

5 lansetter  

Fodral  

Snabbguide och bruksanvisning  

Beställning görs på 020-83 00 84 eller diabetes@ascensia.com 

Kundsupport 020-83 00 84 (även för patienter) 

 

För extra teststickor (3 burkar a 50 st.) för demonstration, 

produktfrågor och utbildning kontakta produktspecialist: 

Carl-Magnus Ringblom, Stockholm Söder tel. 073-62 14 301. 

 

 

 

Free Style startkitt innehåller:  
Blodsockermätare  

Blodprovstagare  

10 teststickor  

10 lansetter  

Fodral  

Snabbguide och bruksanvisning  

Beställning görs på 020-190 11 11 eller diabetes.sverige@abbott.se 

Kundsupport 020-190 11 11 (även för patienter). 

 

Produktspecialist: Ulla Wikström 070-225 36 36 
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Beställningsportalen 
 

Mottagningen förskriver teststickor och lansetter till patienten, vilket är 

kostnadsfritt både för patient och BMM. För behörighet logga in via 

Beställningsportalen och genomgå utbildning. 

https://www.bestallningsportalen.sll.se/ULFH/Account/Login 

Vid problem se manual för kontaktpersoner för beställningsportalen. 

 

Beställa teststickor och lansetter  
 

 Sök brukare och skriv in patientens personnummer/reservnummer  

 Vad vill du göra? Ny förskrivning  

 Sök artikel 

 

Välj:  

 Material och utrustning för fysisk, fysiologisk ……. 

 Blodanalysmaterial  

 Välj Lansetter  

 Lansetter, namn t.ex. Contour next ONE eller FreeStyle standardlansett  

 Välj st./dygn 

 Antal uttag 

 Tryck på lägg till (en grön ”bock” markeras till vänster vid bilden) 

 Klicka på Sök och lägg till fler artiklar  

 

 Välj Teststickor till glucosmätning 

 Välj t.ex. Contour next ONE eller FreeStyle 

 Välj styck/dygn 

 Antal uttag 

 Tryck på lägg till (en grön ”bock” markeras till vänster vid bilden) 

 Fortsätt  

 Dina artiklar i kundvagnen  

 Kontrollera att beställningen och leveransadress stämmer  

 

Beställa till patientens adress.  

Klicka i inte portkod.  

Patienten får hämta på postutlämningsställe. 

 

https://www.bestallningsportalen.sll.se/ULFH/Account/Login
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 Tryck fortsätt och du får text: Förskriv och skicka dessa artiklar 

 Beställningen är nu klar och du får: Tack för din förskrivning 

 Logga ut  

 

Leverans efter ca 2-3 dagar 

 

 

Utfärdat av: Mödrahälsovårdsenheten Region Stockholm  

Reviderad: 2020-12-08 

Giltigt tills vidare. 


