
INTRODUKTION TIL

Mediq Online  
Bevillingssystem

Med Mediq Online 
Bevillingssystem får 
I mulighed for let og 
enkelt at administrere  
jeres kommunes 
bevillinger.

• Bevillingssystemet dækker 
diabetes, inkontinens, stomi 
og sygeplejeartikler.

• Bevillinger oprettes direkte 
hos Mediq Danmark uden 
ventetid.

• Der kan bestilles varer til 
klienten med det samme.



Overblik over klienter og bevillinger
På Klientlisten får du en oversigt over alle klienter med bevilling i din 
kommune. 

Klientlisten giver dig mulighed for at
• Søge efter en bestemt klient, som du vil arbejde med eller se forbruget 

på.

• Lave en liste over de klienter, der er interessante for dig.  Du kan sortere 
på bevillingsgrupper, hovedkunder eller på aktive, inaktive og spærrede 
bevillinger og overføre listen til Excel.

Arbejd med eksisterende bevillinger
Når du har fundet den rette bevilling kan du se og redigere i klientens 
data, oprette nye bevillingslinjer eller se klientens forbrug. Det er også 
her, du skal vedligeholde bevillinger og sikre at de lukkes, når de ikke 
længere er aktuelle.



Opret nye bevillinger
Når du skal oprette en bevilling skal du igennem 3 trin, og så har du 
oprettet en bevilling og den er registreret hos Mediq Danmark.

1 Start med klientens stamdata: Cpr-nummer, navn og adresse.

2 Vælg hvilken type bevilling du vil lave, samt hvilken hovedkunde den 
skal faktureres til.

3 Opret bevillingslinjerne. Her kan du enten vælge varer fra jeres aftale 
eller lave en åben bevilling og sende Mediq Danmark en besked.

Til slut kan du bestille varer til klienten.

Lav din egen aftaleliste
Når du skal oprette bevillingslinjer vælger du varer på varelisten, 
hvor du kan se jeres aftalevarer. Er der andre varer I ofte bruger, kan 
I nemt tilføje disse til listen fra vores webshop. I har en fælles liste pr. 
hovedkunde

• OBS: I kan nemt se hvilke varer I selv har tilføjet og hvilke der er på aftale

Bestil varer til klienten
Har klienten brug for, at du hjælper med at bestille varer kan du let 
logge ind på klientens genbestillingsliste og bestille varerne. Når du 
har søgt klienten frem får du adgang til bestillingslisten og når du 
opretter bevillinger, kan du også afslutte med at bestille varer. 

• OBS: Du skal ikke kende eller huske klientens login – det sker automatisk.
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Mediq Danmark A/S, Kornmarksvej 15-19, 2605 Brøndby
Tlf. 3637 9200, Fax 3672 8322, www.mediqdanmark.dk

Sådan får din kommune adgang til 
Mediq Online Bevillingssystem

1 Kontakt jeres konsulent på xxxxx eller skriv til xxxxx.

2 Så  vil vi bede jer lave en oversigt over brugere af systemet og deres 
arbejdsområder, samt udpege en eller flere interne administratorer.

3 Vi sikrer at I kommer godt i gang. Vi aftaler, hvordan I ønsker 
uddannelse og samtidigt får I adgang til Mediq Danmarks 
superbrugere, der står klar til at guide jer.

Sådan kommer du i gang med  
Mediq Online Bevillingssystem
• Gå til hjemmesiden  

www.bevilling.mediqdanmark.dk.

• Log ind med det brugernavn og password, du er blevet tildelt af Mediq 
Danmarks konsulent eller din administrator.

Information til administrator
Når I starter med at bruge bevillingssystemet udpeges der en 
eller flere administratorer.  

Det er administratorens ansvar at:
• Oprette og nedlægge brugere.

• Tildele rettigheder til brugerne.

• Angive hvilke hovedkunder/områder brugeren skal virke indenfor.


