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Skapa ny order
Klicka på Patient i menyn.
Fyll i patientens personnummer (inklusive sekel, utan
streck)
Välj Ny förskrivning i funktionsmenyn till höger. På detta
sätt signalerar du till Sesam att du redan har produkterna
hemma på ditt lager.
Ange förskrivningstyp ”Pump för enteral nutrition”. Endast
medarbetare med åtkomst till flera förskrivningstyper
behöver välja.
Välj vilken enhet du förskriver för.
Glöm raden betalare, det är enbart formalia.
Verksamhetsområde Hjälpmedel tar hela kostnaden för
Compat Ella.

Ange leveransadress

Beställa från huvudlager
Skapa ny order

Ange artiklar

Ange artikel
Ange ett artikelnummer (femsiffrigt). Compat Ella har
31005. Du kan även söka genom att klicka på
förstoringsglaset.
Ange antal till 1.
Klicka på Registrera artikel så registreras orderraden i
nedre delen av sidan.
Klicka på Spara när du är klar med alla orderrader.

Ange leveransadress

Beställa från huvudlager
Skapa ny order

Ange artiklar

Leverans
Kontrollera adressen. Ska pumpen skickas till kliniken eller
hem till patienten? Du som beställare måste aktivt ändra
adressen. Klicka på Skicka för att verkställa beställningen.
Med paketet (oavsett om det skickas med internpost eller
postpaket) så ligger en följesedel där det framgår vilken
patient som ska ha pumpen.

Ange leveransadress

Registrera från eget lager
Skapa ny order

Ange artiklar

Skapa en ny order
Klicka på Patient i menyn.
Fyll i patientens personnummer (inklusive sekel, utan
streck)
Välj Ny förskrivning i funktionsmenyn till höger. På detta
sätt signalerar du till Sesam att du redan har produkterna
hemma på ditt lager.
Ange förskrivningstyp ”Pump för enteral nutrition”. Endast
medarbetare med åtkomst till flera förskrivningstyper
behöver välja.
Glöm raden betalare, det är enbart formalia.
Verksamhetsområde Hjälpmedel tar hela kostnaden för
förskrivningen.

Ange leveransadress

Ange individ

Registrera från eget lager
Skapa ny order

Ange artiklar

Ange artikel
Ange ett artikelnummer (femsiffrigt). Compat Ella har
31005. Du kan även söka genom att klicka på
förstoringsglaset.
Ange antal till 1.
Klicka på Registrera artikel så registreras orderraden i
nedre delen av sidan.
Klicka på Spara när du är klar med alla orderrader.

Ange leveransadress

Ange individ

Registrera från eget lager
Skapa ny order

Ange artiklar

Leverans
Kontrollera adressen så att det är enhetens adress som är
markerad. Du som beställare måste aktivt ändra adressen.
Klicka på Skicka för att verkställa beställningen.

Ange leveransadress

Ange individ

Registrera från eget lager
Skapa ny order

Ange artiklar

Ange leveransadress

Ange individ
Klicka på Leverera individ i funktionsmenyn till höger.
Ange individnumret (sex siffror) som står på etiketten på
pumpens baksida.
Klicka på Lägg till.
Kontrollera informationen och klicka sedan Skapa
utleverans.
En bekräftelse visas med titeln ”Utförda leveranser”. Stäng
fliken med kryssrutan uppe till höger.
Om du inte ser detta meny-alternativ saknar du behörighet
till något lager.

Kontakta kundtjänst och ange vilket lager du önskar
behörighet till. Du behöver också ange att den order du
skapat är tänkt för en särskild individ/pump. Om du inte
gör detta kommer Sesam att skicka ytterligare en pump
till patienten från Verksamhetsområde Hjälpmedels
huvudlager.

Ange individ

Följesedlar
När ni får en leverans från vårt huvudlager kan ni enkelt se
på följesedeln vad det är och hur ni ska hantera det.
Om det står en patients namn som Mottagare så är
artiklarna förskrivna till en patient. Ni behöver inte göra
något i Sesam utan lämnar helt enkelt över artiklarna till
patienten vid kommande besök (eller om patienten hämtar
det i er reception).

Om det står enhetens namn som Mottagare på följesedeln
så är det en lagerpåfyllnad (antingen en manuell beställning
eller en automatisk lagerpåfyllnad).
Ställ in artiklarna på ditt lager. Följesedeln behöver inte
sparas utan finns i Sesam vid behov.

Fylla på eget lager
Sesam håller själv reda på hur många pumpar som finns på
varje lager. Efterhand som en pump registreras på en
patient så skickar Sesam en ersättande pump med
automatik.
Om ni upplever att ni lämnar ut pump till patient men inte
får nya från Verksamhetsområde Hjälpmedels huvudlager,
har ni inte registrerat rätt i Sesam.
Kontakta vår kundtjänst för hjälp med en avstämning av ert
lager.

Patientens hjälpmedelslista
Sök upp patienten under fliken Patient.

Förutom att se aktiva förskrivningar, uttagshistorik och
avslutade förskrivningar så kan du även se rubriken
”Individer hos mottagaren” längst ned på sidan.
För patient som har en pump för enteral nutrition
registrerad visas numret (”Individ”) på pumpen samt när
patienten fick sin pump.

Retur från patient
När ett hjälpmedel tas i retur ska själva huvudhjälpmedlet
skickas till Verksamhetsområde Hjälpmedels huvudlager för
rekonditionering. På Vårdgivare Skåne finns en särskild
blankett för retur, fyll i den digitalt.
Om pumpen är trasig ska en felbeskrivning lämnas.
Skriv ut blanketten och lägg tillsammans med artikeln och
skicka med internpost till

Verksamhetsområde Hjälpmedel
Teknikvägen 3
245 34 Staffanstorp
Om du inte jobbar inom Region Skåne kan du beställa
retursedel från hjalpmedelkundtjanst@skane.se.
Instruktioner finns på blanketten.

Kontakt
Behöver du hjälp? Du kan nå oss inom Verksamhetsområde Hjälpmedel på flera sätt.
hjalpmedelkundtjanst@skane.se
Telefon 044-19 46 30
Om du har frågor kring ett särskilt ärende så tänk på att inte använda en patients
personnummer utan använd istället det kundordernummer som finns för varje order. Då kan
vi enkelt hitta ordern i vårt system och hjälpa dig.
Mer information hittar du på Vårdgivare Skåne;
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/hjalpmedel/bestallningssystemet-sesam/

