Habilitering och Hjälpmedel
Hjälpmedel Skåne
Sida 1 (7)

Senast uppdaterad: 2018-02-15
Denna manual uppdateras efterhand. Undvik att skriva ut dokumentet och istället
länken hit från Sesam LMN eller Vårdgivare Skåne så försäkrar du dig om att alltid
ha senaste versionen tillhands.
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Inloggning och behörighet
Pump för enteral nutrition förskrivs i Sesam LMN. Inloggning sker med ditt
eTjänstekort och SITHS-certifikatet som finns på kortet.
Länken till Sesam LMN är https://sesamlmn.skane.se/Sesam2.LMN.Prod
För att kunna logga in krävs att du har fått behörighet. Medarbetare som kan
förskriva livsmedel för specifika medicinska ändamål har även behörighet till pump
för enteral nutrition i Sesam LMN. Sjuksköterskor kan ansöka om behörighet att
förskriva pump.
För att kunna lämna ut en pump för enteral nutrition från enhetens egna lager krävs
särskild behörighet. Varje enhet med eget lager har en kontaktperson som beställer
dessa behörigheter från kundtjänst.
Aggregat, ryggsäck och annat förbrukningsmaterial beställs enligt tidigare rutiner i
andra system.
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Förskriva pump till patient
Logga in i Sesam LMN genom att sätta i ditt kort i datorn och klicka på länken ovan.

1. Klicka på Patientfliken och sök upp rätt patient med personnummer (inklusive
århundrade men utan streck).

2
2. Välj Ny förskrivning i funktionsmenyn till höger.

3. Ange förskrivningstyp ”Pump för enteral nutrition”. Endast medarbetare med
åtkomst till flera förskrivningstyper behöver välja.

3

4. Ange förskrivande enhet vilket är den enhet som pumpen kommer att
skickas till.

4

Glöm raden betalare, det är enbart formalia. Hjälpmedel Skåne tar hela kostnaden
för förskrivningen.

5. Klicka Registrera artiklar.
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6. Ange artikel ”Compat Ella”. Det finns bara en tillgänglig artikel så det går bra
att lämna sökfältet tomt och klicka på förstoringsglaset. Eftersom Sesam
endast kommer att få en sökträff kommer detta artikelnummer fyllas i
automatiskt.
Ange 1 st och Förpackningar per uttag.
7. Klicka Registrera artikel.
Klicka Spara.

7

Sesam LMN kommer nu automatiskt skapa ett uttag på förskrivningen.
8. Ange hur pumpen ska levereras, leveransregel.

8

Det är viktigt att adressen är den som heter ”Kund” och inte ”Mottagare”. Du som
beställare måste aktivt ändra adressen.

9

9. Kontrollera så att adressen till enheten stämmer. Om adressen är felaktig kan
du korrigera beställningen men bör också kontakta kundtjänst
(LMNsupport@skane.se) och meddela korrekt leveransadress så att framtida
beställningar blir rätt.
Om adressen innehåller motstridiga uppgifter t.ex. patientens namn men enhetens
adress eller annan text i c/o-fältet så kommer paketet inte fram som det ska.
10. Klicka Skicka nere i högra hörnet.

Sida 4 (7)

Med paketet (oavsett om det skickas med internpost eller postpaket) så ligger en
följesedel där det framgår vilken patient som ska ha pumpen.
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Lämna ut pump från enhetens egna lager
Om en patient får med sig en pump från enhetens egna lager vid t.ex. utskrivning
måste detta registreras. I samband med förskrivningen i Sesam skickas en ny pump
med automatik till enheten för att fylla på lagret. Det är också viktigt ur ett
medicintekniskt perspektiv att varje pump går att spåra och att det tydligt framgår om
en patient har en pump och i så fall vilken.
Börja med att göra en förskrivning enligt tidigare anvisning. Ange leveransregel ”Från
eget lager”. Som adress väljer du som tidigare Kund.
När du klickat på Skicka syns en särskild funktionsknapp i
menyn till höger för de användare som fått behörighet till eget
lager. Är du osäker på din behörighet kan du kontakta
Kundtjänst.
1. Klicka på ”Leverera individ”.

1

2. Ange numret från klisteretiketten på pumpen och klicka på Lägg till.

2
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3. Klicka på Skapa utleverans som visas längst ned till
höger.

3

En bekräftelse visas nu. Du kan stänga fliken med kryssrutan uppe till höger.

Gjorde jag rätt?
Om du nu söker upp patienten igen så kan du se att pumpen syns under rubriken
Individer hos mottagaren.
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Låna pump från en annan enhets lager
Om det skulle bli nödvändigt går det att låna en pump från en annan enhet som
också har ett pumplager. Det är då viktigt att detta registreras i Sesam så att
ansvaret för pumpen övergår till rätt enhet och att det utlämnande lagret fylls på av
Sesam.
Kontakta kundtjänst (LMNsupport@skane.se) och meddela
-

Vilken pump det gäller (sexsiffrigt nummer som står på en etikett på pumpen)
På vilket lager pumpen numera finns.

Två gånger per år sker en avstämning där enheten ombeds stämma av en lista med
pumpar som Sesam räknar med ska finnas på enhetens lager.

Retur av pump
Om behovet upphör hos en patient så skickas pumpen tillbaka till Hjälpmedel Skåne.
Paketera pumpen på ett tryggt sätt och se till så att alla delar (kablar, manual etc.)
finns med.
Fyll i en returblankett och lägg med i paketet så underlättar det för kollegorna på
huvudlagret när de får tillbaka pumpen om det t.ex. är fel på den. Returblankett hittar
du på Vårdgivare Skåne.
För dig som jobbar inom Region Skåne kan du skicka pumpen med internpost till
Hjälpmedel Skåne
Verkstadsvägen 13
245 34 Staffanstorp
Du som jobbar på en privat vårdgivare eller inom kommunal verksamhet kan beställa
en fraktsedel från vår kundtjänst. Skicka epost till LMNsupport@skane.se och ange
FRÅN vilken adress ni tänker skicka paketet och att det gäller pump för enteral
nutrition. Du får därefter en fraktsedel för PostNord från oss på Region Skåne via
epost som en PDF. Paket ska alltid skickas som företagspaket.

