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1. Presentation 
Presentationsrunda 

 

2. Föregående minnesanteckningar 
Föregående minnesanteckning gicks igenom.  
Kvarstående frågor? Inväntar bara lite info ang ev användare som kan tas bort i sesam. 

 

3. MDR lägesrapport 
MDR: Medical Device Regulation är den nya förordningen från 2021-05-26 som hanterar regelverket 
runt medicintekniska hjälpmedel.  
Numera måste alla hjälpmedel ha en specificerad förväntad livslängd, alla hjälpmedel måste också testas 
och kunna visa upp kliniska bevis på att de fungerar för just det användningsområdet, t ex att tryckavlas-
tande sittdynor måste ha testats och utvärderats kliniskt för att fungera till patienter med trycksår.  
Nytt för MDR är också att varje enskilt tillbehör måste kunna spåras till en enskild individ och då kräver 
det att alla tillbehör har en ny typ av streckkod, UDI. Just nu kan vi lägga in UDI vid godsmottagning, 
men ännu har vi inte hunnit testa det i praktiken och ännu har man inte kunnat lösa hur detta ska utföras 
på t ex begagnade tillbehör och detta är ett stort bekymmer även nationellt. Vi återkommer när det blir 
aktuellt att genomföras och om det verkligen kan genomföras även på tillbehörsnivå. 
 

4. B-hjälpmedel koppling till lager efter upphandling 
Inför avtalsstart är det bra om varje buffertförråd kollar av vilka storlekar som är vanliga i resp buffert-
förråd och sedan mejlar över de artikelnumren till KHS (administratör el inköpare) så att dessa kan kopp-
las direkt till respektive lager. 
 

5. Inventering 
Hur ofta inventerar vi i buffertförråden? Torsås funderar på hur ofta som är rimligt? 
Det saknas regelbundenhet i flera kommuner 
Emmaboda – vår och höst 
Nybro – vår och höst 
Kalmar – tanken är 1 gång per år 
Västervik har inte kommit i gång p g a personalbrist 
Högsby väntar på att få komma i gång 
 
Beslut: minst 1 gång/år är en bra utgångspunkt 
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6. Hämtordrar 
Det är svårt att skriva ut hämtordrar i Kalmar, det blir olika beroende på var i bilden man skriver ut, har 
andra kommuner samma problem. Än har ingen märkt något. Belinda kollar av med Carina i Kalmars 
buffert för att se om de kan hitta var problemet, om det beror på vilken webläsare som används eller om 
det är något annat som ställer till det för just Kalmars förskrivare 
 

7. Utbildning webSESAM, lathundar och handböcker på hemsidan 
Isabelle i Hultsfred påtalar att de har flera nya förskrivare som missade senaste webSESAM-utbildningen. 
Belinda tipsar om att använda sig av KHS hemsida och boka upp sig på en prenumeration så får man ett 
mejl så fort en nyhet publiceras på hemsidan, annars kan det vara lätt att missa en ev inbjudan till någon 
utbildning 
www.kalmar.se/khs  
Belinda visar runt på hemsidan för att uppdatera alla på vilken information man kan hitta var och hur 
önskvärt det är att detta görs med nyanställda så de får tillgång och enkelt hittar handböcker och lathun-
dar som underlättar arbetet i webSESAM. 
 
 

8. Övriga frågor 
Erika efterfrågar sin lista på vilka som har inlogg till webSESAM för Torsås kommun? 
Belinda kollar av så att Mönsterås och Kalmar har svarat- Belinda har mejlat ut igen. 
 
Eva-Lena Karlsson undrar hur många konton man får ha i respektive kommun, de har hittat flera namn 
på personer som har konton som inte arbetar kvar på respektive vårdenhet. Eva-Lena går igenom sin. 
Belinda tar kontakt och kollar av med EvaLena. 
 
Sängbeställningar 
Hur gör vi när inte t ex sängtillbehör finns hemma? Det är viktigt att följa rutinen för beställning av säng 
så att man ser om ev tillbehör är slut, det finns en möjlighet att plocka bort tillbehören från förskriv-
ningen om det är viktigt att sängen levereras på en exakt dag.  
Detta gäller även förskrivningar av alla övriga hjälpmedel, men där märks/påverkar det inte riktigt på 
samma sätt eftersom leverans av övriga hjälpmedel inte behöver förberedas på samma sätt som en säng 
där man ofta behöver plocka bort en privat säng/ha kontakt med anhöriga 
 
Vilka använder varukorgen? 
Kalmar har inte kunnat komma igång p g a för dålig nätuppkoppling på förrådet, man efterfrågar en 
scanner där man kan ”blippa” in alla tillbehör man plockar till ett individmärkt hjälpmedel, annars är 
känslan att det tar väldigt lång tid att använda sig av varukorgen. Denna fråga togs också upp med Lina 
från Visma, för att det ska kunna lösas skulle det krävas ex en APP i telefonen med åtkomst till web-
SESAM, inget i dagsläget som planeras för. 
 
 

9. Visning av nya Visma webSESAM 
Presentation av Lina Berggren från Visma 
Fortfarande saknas en del viktiga funktioner som behövs för att vi ska kunna implementera det nya sy-
stemet hos oss, alla är överens om att vi gärna avvaktar till fler funktioner har kommit på plats. Vi forts-
ätter följa utvecklingen och är intresserade av att höra hur det går för kommuner runt om i landet. 
 
Det vi framför allt saknar är att kunna se artiklars saldo per lager i första vyn på artikelsökningen och vid 
förskrivningen tex. 
Varukorg finns inte i dagsläget inte heller e-faktura. Saknar också det enkla förlopp vi i dag har i 

http://www.kalmar.se/khs
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websesam när vi lägger tillbehörsbeställningar utifrån individ som finns på mottagarens hjm -bild. 
 
På plussidan fick vi se att man kan lägga artiklar från både buffertlager och KHS huvudlager i samma 
beställning/förskrivning. Även avvikelse/reklamation har kommit till. 

 

10. Nästa träff 
Bokas till torsdag 28/4 kl. 9.00-12.00, KHS Kalmar (teams för de som inte vill åka) 
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