
Ett beställningssystem oavsett distributör
Med Sesam LMN får man ett eget och långsiktigt beställningsstöd 

som ger valfrihet och  flexibilitet vid upphandling. Idag när fler 

och fler kommuner och landsting upphandlar distributör, t ex av 

inkontinensprodukter, ska förskrivare och övrig personal lära sig 

ett nytt beställningssystem varje gång man väljer en ny distributör. 

Genom ett eget beställningssystem där man enbart ställer om 

inköpsordern från en leverantör till en annan får man en betydande 

resurs- och kostnadsbesparing vid ny upphandling.

Varför Sesam LMN?
Med Sesam LMNs funktioner för beslutsunderlag, 

kostnadsjämförelser och sambeställningsförslag har all personal 

tillgång till ett komplett beställningsstöd, vilket ger möjligheter till 

att bedriva en effektiv verksamhet med fokus på patienten.

Sesam LMN har utvecklats med syfte att minska administrationen 

för sjukvårdande personal. Gränssnittet är enkelt och 

självinstruerande och det  finns många smarta funktioner som 

förenklar arbetet; exempelvis möjlighet att skapa nya förskrivningar 

genom att kopiera gamla förskrivningar och söka på patientnamn 

eller artikelbenämning i de fall man saknar exakta uppgifter. 

Vidare tar systemet automatiskt bort dubbelförskrivningar, gör 

beräkningar av beställd volym via dygnsförbrukning och Sesam LMN 

kan kopplas till journalsystem för enkla ”uthopp” och automatisk 

journalföring mm.

Därför är Sesam LMN unikt
Sesam LMN kan kopplas till en mängd olika journal- och ekonomi- 

system. Att i ett system knyta ihop förskrivning, beställning

och distribution ger möjlighet till kostnadsbesparingar och optimalt 

utnyttjande av resurser.

Vi vill ”vinna tid” åt vårdande 
personal!

Sesam LMN
Flexibilitet vid upphandling

Sesam LMN, Läkemedelsnära 

produkter, är ett distributörsoberoende 

beställningssystem som ger ett 

kostnadseffektivt verksamhetsstöd.



Funktioner
• Hanterar många produktområden parallellt; inkontinens, särskild 

näring, diabetes, stomi mm.

• Kopplat till CFR; avlidna, utflyttade, adressuppgifter mm

• Kopplat till ekonomisystem; leverantörsfakturor, bokföring.

• Kopplat till journalsystem (flera olika samtidigt), man slipper 

dubbelregistering i beställningsstöd och journalsystem (för 

journalanteckningen).

• “Single sign on”, dvs automatisk påloggning via journalsystemet.

• Fakturering av patientavgifter med flexibelt regelverk för 

avgiftshantering.

Enkelt att lära och använda
• Självinstruerande gränssnitt.

• Möjlighet att kopiera gamla förskrivningar.

• Enkel och kraftfull artikelsökning.

• Hanterar eget och leverantörs artikelnummer parallellt.

• Varukatalog, inklusive bilder och dokument på produkter.

• Hanterar patienters kontaktpersoner och alternativa 

leveransadresser.

• Stöd för SMS-avisering.

• Möjligt att förskriva förpackningar/uttag eller förbrukning/dygn.

• Automatisk beräkning av förbrukning/dygn + totalkostnad.

Stöd för itererade förskrivningar
• Förskrivning makuleras automatiskt efter inställt antal dagar.

• Logik för att eliminera dubbla förskrivningar.

• Enkel uttagshantering, “två klicks”-process.

Stöd för förskrivningar till särskilda boenden (säbo)
• Grundstruktur med behörig förskrivare och beställare på SÄBO.

• Patienter kopplade till SÄBO.

• Sambeställning; uttag till  era patienter på samma order.

• Sambeställningsförslag; underlag för kontroll innan beställning.

• Bekräftelse på lagd förskrivning.

Kopplat till Nikola förskrivarstöd
• Direktlänk till Nikola för förskrivare inom inkontinens.

LMN består av modulerna
Patient
Patientöversikt, patientdetaljer, redigera patientdata, skapa 

förskrivningar och uttag, kontinenskort.

Produkt
Artikelsökning, produktkatalog.

Särskilt boende
Patienter på användarens boenden, sambeställning.

Min sida
Användaruppgifter, byte av lösenord.
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