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Anvisningar för beställning av vårdmaterial via portalen 

Palse.fi 
I palse.fi-portalen kan klienterna se uppgifter om vårdmaterial och göra beställningar när och var som helst. 

Inloggningen i palse.fi-portalen sker genom suomi.fi-identifikation med nätbankskoder, ett chipförsett 

identitetskort eller med ett mobilcertifikat. 

1. Använd webbläsaren för att gå till adressen palse.fi 

2. Logga in dig via länken i lådan ”Kundens identifikation” som finns på palse.fi. 

Efter det ser du alternativen för säker identifiering. Logga in med antingen nätbankskoder, ett 

chipförsett identitetskort eller med ett mobilcertifikat. Efter identifikationen öppnar sig första sidan 

i palse.fi-portalen. 

3. Klicka på länken ”Beviljade tjänster”. I Beviljade tjänster kan man se de beslut om servicesedlar, 

betalningsförbindelser och utdelning av vårdmaterial som beviljats klienten. 

4. Klicka på länken ”Vårdmaterialinformation” för att komma till dina uppgifter om vårdmaterial. 

På första sidan i Vårdmaterial finns Aktiva beställningar av vårdmaterial samt 

Beställningshistoriken. Aktiva och gamla beställningar kan ses genom att klicka på beställningens 

rad. Genom att klicka på länken Beslut kommer du till uppgifterna om vårdmaterialsbeslut. 

5. Gör en ny beställning genom att klicka på länken ”Ny kundbeställning”. Beställningsblanketten 

öppnas.  

I klientbeställningsblanketten bör du skriva det telefonnummer som meddelandet om hämtning av 
paketet ska skickas till. Meddelandet skickas som ett textmeddelande.  
 
Beställningsdatumet kommer automatiskt enligt dagens datum. Det är inte möjligt att ändra på 
fältet med datumet.  
 
Som Utdelningstyp kan du välja att hämta paketet från ett leveransskåp eller från hälsostationens 
mottagning. Ifall du beviljats hemsjukvårds-/hemvårdstjänster, kontakta din kontaktperson inom 

omsorgen i ärenden gällande vårdmaterial.  Vid Utdelningsplats väljer man ett mer exakt ställe för 
hämtning på basis av ett tidigare val.  
 
Vid Beställningens rader syns det vårdmaterial som användaren har ett gällande 

vårdmaterialsbeslut om. Vid raderna kryssar man för det vårdmaterial man vill beställa och skriver 

in Antalet vårdmaterial. Kolumnen Kvar visar hur mycket vårdmaterial det finns kvar av den mängd 

som beviljats för året. 

6. När du har fyllt i fälten i beställningsblanketten, klicka på länken Fortsätt att beställa. 

https://palse.fi/
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Efter att du klickat på Fortsätt att beställa öppnas en sammanfattning av beställningen. I 

sammanfattningen kan du kontrollera att informationen i beställningen är korrekt. Om 

beställningen behöver ändras, klicka på Föregående för att komma tillbaka till 

beställningsblanketten.  

7. När beställningen är klar, klicka på Skicka beställning, så skickas beställningen för fortsatt 

behandling. 

Efter att man klickat på Skicka beställning öppnas en sida för bekräftelse av beställningen. Här syns 

kundbeställningens nummer. Man kan beställa ett Bekräftelsemeddelande om beställningen till e-

posten eller som ett textmeddelande. För att beställa ett bekräftelsemeddelande skriv in e-

postadressen och/eller telefonnumret och klicka på Beställ bekräftelse per e-post eller Beställ 

bekräftelse som textmeddelande. 

 

Att följa med beställningen 

Man kan följa med kundbeställningens status i realtid i palse.fi-portalen. Kundbeställningen kan läsas i 

palse.fi-portalen via Beviljade tjänster vid Vårdmaterialinformation där man på första sidan kan se Aktiva 

beställningar. Efter beställningens rad kan man se beställningens aktuella Status. Närmare uppgifter om 

kundbeställningen kan man se genom att klicka på beställningens rad. När beställningen levererats och 

hämtats flyttas beställningen, och den finns sedan under rubriken Beställningshistorik. 

 

 


