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Förskrivning - Beställning
I Sesam LMN skiljer man på förskrivning och beställning. Har man behörighet att förskriva inom
ett produktområde så kan man beställa inom de andra produktområdena. Har man endast
behörighet att beställa innebär det att man endast kan beställa de artiklar som är förskrivna
och sparade på patienten i systemet.
Förskrivning
All förskrivning görs under fliken Patient.
Vid förskrivning till patient som bor på ett särskilt boende och som man vill sambeställa till väljs
Förskrivningstyp diabetes – särskilt boende, inkontinens – särskilt boende, stomi – särskilt
boende.
Beställning
Under fliken Särskilt boende görs sambeställning till de
patienter som bor på det särskilda boendet.

Vid sambeställning är
leveransadress till det särskilda
boendet förvalt.
Man behöver därför inte bry sig om
vilken folkbokföringsadress
patienten har vid förskrivningen.

Sambeställning
Koppla patienter till ett särskilt boende
För att kunna sambeställa till de patienter som bor på ett boende/avdelning/enhet måste
patienterna kopplas till boendet.
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Gå till fliken Särskilt boende
Välj det boende/avdelning/enhet i rullisten Särskilt boende som du vill sambeställa till.
De särskilda boenden du har behörighet till visas i rullisten.
Lägg till de patienter som bor på boendet/avdelningen/enheten i listan under rubriken Lägg till
Patient. Skriv in patientens hela personnummer (12 siffror) i fältet Personnummer. Klicka på
förstoringsglaset för att kontrollera att det är rätt patient. Klicka på Lägg till.
Fortsätt att lägga till alla patienter som bor på boendet.
När du är klar klickar du på Spara längst ner till höger.

Ta bort patient från ett boende

Klicka på krysset i listan efter patientens namn.

Bekräfta med OK.

Spara när du är klar.

Flytta patient från ett boende till ett annat
Är patienten redan tillagd till ett annat boende/avdelning visas följande meddelande:

Markera rutan Flytta patienten till nytt särskilt boende och klicka på Lägg till.
Spara när du är klar.
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Skriv ut underlag
Under funktionsmenyn finns ett Förskrivningsunderlag som visar alla patienternas aktiva
förskrivningsrader inom alla produktområden.
Välj det Särskilda boendet i rullisten som är aktuellt.

Öppna fliken Patienter.
Bocka i/avbocka aktuella patienter.
Du kan markera/avmarkera alla patienter genom att bocka i/avbocka rutan i rubrikraden.

Tryck sedan på förskrivningsunderlag till höger i funktionsmenyn.
Markerade patienter visas på förskrivningsunderlaget.

Oktober 2018

5

Skapa sambeställning
Klicka på Påbörja sambeställning i funktionsmenyn.

Markera vilka produktområden du vill beställa. Patienternas Aktiva förskrivningsrader visas.

Markera de förskrivningsrader du önskar beställa. Klicka på Skapa sambeställningsförslag i
högra hörnet.
Kan inte bocka i ruta framför en Aktiv förskrivningsrad
Går det inte bocka i en ruta framför en Aktiv förskrivningsrad och meddelande att
är vald vid förskrivningen.

visas innebär det att fel beställarenhet

Korrigera detta genom att:






söka fram patienten under fliken Patient.
bocka i de Aktiva förskrivningsrader som ska justeras
Kopiera förskrivningsrader i funktionsmenyn till höger.
välj rätt Förskrivande enhet (särskilt boende) där patienten bor
Spara längst ner till höger - Avsluta





gå tillbaka till fliken ”Särskilt boende” och sök fram det särskilda boendet på nytt
Påbörja sambeställning
Nu ska det gå att bocka i rutan framför förskrivningsraden

När du har valt vilka rader som du vill beställa till varje patient klickar du på
Skapa sambeställningsförslag längst ner till höger.
Ett U-nummer (uttagsnummer) skapas.
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Det särskilda boendets Leveransadress är förvalt. Komplettera eventuellt uppgifterna.

Minska antal förpackningar vid beställningen
Längst ner på sidan ser du till vilka patienter och vilka artiklar du valt att beställa.

Du kan Redigera eller Makulera en rad om du vill. Tryck på kryss om du vill makulera en rad.
Tryck på pennan om du vill redigera. Ändra antalet. Vid redigering kan antal förpackningar
endast minskas (ej ökas).
Klicka på Uppdatera.
Skicka för att sända iväg beställningen. Avbryt om du ångrar dig.

Bekräftelse på beställning
När beställningen är skickad visas Bekräftelse på beställningen tillsammans med U-numret.
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Meddelande

Beställningen är skickad till leverantör visas ner till höger.

Sambeställningskvitto
Klicka på Skriv ut så visas ett Sambeställningskvitto som du kan skriva ut på samma sätt som du
brukar skriva ut andra dokument.
När du är klar klicka på Avsluta.

Uttagshistorik sambeställning
Det finns möjlighet att se tidigare gjorda sambeställningar under rubrik
Uttagshistorik sambeställningar.

Klicka på Ögat= Detaljer för att se mer information om en sambeställning.
Där kan du skriva ut ett sambeställningskvitto i efterhand genom att klicka på
Skriv ut i funktionsmenyn.
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