
Sesam LMN 
- instruktion för förskrivare 
I den här lathunden får du lära dig steg för steg hur man gör en förskrivning av 
nutritionsprodukter i webportalen Sesam LMN. 

Observera att portalen endast används för förskrivningar för vuxna över 16 år. 
Nutritionsprodukter för barn förskrivs på livsmedelsanvisning. 

1. 
Logga in i systemet. 
Använd de inloggningsuppgifter du fick efter att du ansökt om behörighet till systemet. 



2. 
Välj fliken ”Patient”. 
Skriv in patientens personnummer. Klicka därefter på ”Enter” eller på ”Sök”. 

3. 
I den blå menyn till höger klickar du på ”Ny förskrivning”.  



4. 
Välj rätt förskrivande enhet om du arbetar på flera ställen. Förskriver du alltid från 
samma arbetsplats är fältet grått och du kan inte göra något val. 

5. 
Klicka på ”Registrera artiklar”, längst ner till höger. 



6A. Om du vet en del av namnet på artikeln. 
Skriv in en del av namnet i fritextfältet och klicka på det lilla förstoringsglaset (det 
utan plustecken). 

Nu ska du registrera artiklarna. Det finns flera sätt att hitta rätt artikel, se 6A-6C. 

Då får du upp en lista över de artiklar som stämmer in på din sökning. Välj produkt 
genom att klicka på artikelnumret. 

Fortstätt till punkt 7. 



6B. Om du vet vilken typ av artikel du söker. 
Klicka på förstoringsglaset längst till höger, det med ett plustecken inuti. 

Under ”Produktgrupp” väljer du vilket sortiment du vill förskriva ur. Notera att alla 
förskrivare inte har tillgång till samtliga kategorier. 



Under ”Undergrupp” väljer du vilken typ av produkt du vill förskriva. Notera att alla 
förskrivare inte har tillgång till samtliga kategorier. 

Klicka på ”Sök”. 



Du får upp en lista på alla produkter i den valda kategorin. Markera den produkt du 
vill förskriva genom att bocka i rutan längst ut till vänster. 

Klicka på ”Lägg till artikel på order”. 

xxx 

Fortstätt till punkt 7. 
Rekommenderad produkt betyder att 
produkten är en lagervara på 
Hjälpmedelcentrum. Övriga 
produkter är beställningsvaror och 
har några dagars extra leveranstid. 



6C. Med hjälp av leverantörens artikelnummer 
Observera att detta alternativ endast är möjligt för produkter som bara har ett 
smakalternativ. Använd sökalternativ 6A eller 6B för produkter som finns i flera 
smaker, till exempel näringsdrycker. 

 
Skriv in artikelnumret i fritextfältet och klicka på det lilla förstoringsglaset (det utan 
plustecken). 

  

Artikelnumret uppdateras till Region Hallands interna artikelnummer. Produktnamnet 
syns nu till höger.  

Fortstätt till punkt 7. 



7 
Ange hur många förpackningar per dag patienten är ordinerad. 

Klicka på ”Beräkna antal” Systemet räknar fram vilken mängd som motsvarar en 
månads förbrukning och avrundar uppåt till närmsta jämna förpackningsstorlek. 

Klicka på ”Registrera artikel”. 

Vid förskrivning av berikningspulver 
och liknande anges istället antal 
förpackningar per uttag, vilket 
motsvarar en månad. 



8. 
Lägg till fler artiklar om du vill. Klicka sedan på ”Spara”. 

9. 
Klicka på ”Avsluta”. 

10. 
Nu är du klar med din förskrivning och patienten kan kontakta Hjälpmedelscentrum 
för att göra sitt uttag. 
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