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Närvarande:  
Linda Iwarson, Borgholm 
Erika Sandström, Torsås 
Evalena Karlsson, Vimmerby 
Gabriella Rosberg, Mönsterås 
Ann Viktor, Mönsterås 
Sandra Björklund, Oskarshamn 
Irene Lenning, Högsby 
Sofie Gustafsson, Västervik 
Emma Ingelsson, Nybro 
Anita Karlsson, Kalmar 
Karin Hellström, KHS 
Petra Axelsson, KHS 
Belinda Svensson, KHS 
 
Föregående minnesanteckningar  
 
Karin gick igenom föregående minnesanteckningar. 
 
GDPR 
eFaktura och CFR. Ledningsgruppen godtog att vi tog bort eFaktura för alla och att 
man får anmäla till Karin vilka som ska ha detta. CFR är helt borttaget vilket har 
gjort det svårare när hjälpmedel lämnas tillbaka till buffert och det bara står ett 
namn. Någon som har tagit fram någon bra rutin för detta?  
 
Vimmerby försöker få bättre rutin på att när de lämnar tillbaka ska det framgå tyd-
ligt från vilken patient.  
 
Västervik frågar om accesskoder för enskild kommun, men det är inte igång. Ev. 
kanske det blir bättre i nya Visma webSesam. 
 
webSESAM-utbildning 
Blev bara den förskrivardagen som var i januari i vår. Inköp av B-hjälpmedel har 
tagit mycket tid så det har varit svårt att hinna med det. Hösten 2019, vad behövs?  
 
I september v 35 är en introduktionsdag planerad för nya förskrivare där man kan 
anmäla sig till endast eftermiddag för webSESAM utbildning. Lägger till det i inbju-
dan från KHS. Nyttigt för nya som gamla att gå hel och/eller halvdag. Försöka få in 
en webSESAM-utbildning till senare under hösten 2019. 
 
webSESAM-konton 
Det märks att en del som varit lediga av olika anledningar ringer och inte kommer 
in i webSESAM, KHS avaktiverar konton som inte varit använda på 6 månader och 
avslutar dem efter 12 månader. Meddela Karin inför ledigheter (tjänstle-
dig/föräldraledig) och även innan personerna kommer tillbaka i tjänst så kontona är 
aktiva. 
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Behovstrappan 
Utbildning under våren. Sköts till hösten. Återkommer när KHS vet mer.  
Behovstrappan finns även under sidan Förskrivare enligt önskemål. 
 
Manuell förskrivningsblankett är ändrad, kommer att ändras lite till vad avser un-
derskrifter. Petra meddelar att blanketten för Sittkonferens och sittanalys numera är 
samma blankett.  
 
Listor avlidna med hjälpmedel 
Efter webSESAM-gruppens förra möte har KHS även fått beslut från lednings-
gruppen att rensa bort hjälpmedel på avlidna för 2017 och äldre om det inte är gjort 
på de listor som skapades i januari 2019.  
 
Anitas tips är att skriva i webSESAM, där postnumren går in i flera kommuner, på 
patientens bild att de bor i t.ex. Kalmar då ser man det från månad till månad. 
 
Projekt Visma webSESAM 
 
Karin visade bildspelet som de fått vid Sesams användardagar i april. Första leve-
rans av Visma webSesam ska enligt Visma ske sista mars 2020. Visma har tillsatts en 
projektledare som ska planera utrullningarna och eventuella utbildningar alternativt 
via webben. KHS räknar med att gå över till Visma webSesam under hösten 2020. 
 
Reaktionerna är att det ser rent och fint och enkelt ut. Önskemål att få ut bildespe-
let för att kunna visa kollegorna ute i kommunerna. Karin skickar ut detta. 
 
Ersättningsprodukter och priser 
 
Har framkommit att man ibland väljer bort begagnat alternativ eftersom priset på 
artikeln feltolkas. Priset på en individartikel som inte ligger på avtal längre hamnar 
på en generell prislista (GP) och då blir det ett betydligt högre pris än på en ny avta-
lad produkt. Ersättningslogistiken föreslår aldrig en gammal artikel om den inte 
finns på lager så det blir heller aldrig det priset. Priset som kommer upp, även på en 
avtalad artikel, är inköpspriset. Finns individartikeln på lager så blir det alltid billi-
gare än vad som står på kundorder eftersom KHS plockar från begagnat sortiment 
och då kan man få en individ som är avskriven med en viss procent, 20 % varje år, 
och blir då billigare. Däremot så betalar man extra för komponenter som man läg-
ger till eller om man byter ut standardkomponenterna. 
 
Viktigt att informera till alla förskrivare så det begagnade sortimentet rullar ut och 
att alla förstår att ersättningsartiklarna ALLTID är billigare. Cross 5 är precis lika-
dan oavsett om de är Cross 5 eller Cross 5 2017.  
 
Ersättningslogistiken slår igenom även om man väljer t.ex. en Cross 2017 i Behovs-
trappan.  
 
Priserna på tidigare upphandlat sortiment kan vara felaktiga i Sesam/webSESAM 
pga. att de inte längre uppdateras, och det blir oklart vad som ingår i priset. Kon-
takta KHS om man är osäker. 
 
I de fall man ser priset på en individ är vid Uttag ur eget förråd eftersom man då 
anger individnumret på det hjälpmedel som lämnas ut. 
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Frågan kom upp om att byta ansvarig förskrivare på redan utlevererade hjälpmedel 
när någon förskrivare exempelvis slutat i en kommun, man bör ju inte ta artiklar i 
retur och sen leverera ut igen med rätt förskrivare. Kan bli problem när teknikerna 
skapar arbetsordra vid besök på KHS och om det uppstår samma fel flera gånger 
och de då behöver kontakta ansvarig förskrivare för ev. ny utvärdering/utprovning. 
Det har varit uppe tidigare men var inte aktuellt då, fråga för ledningsgruppen? 
 
Lagerflyttar från KHS till kommunernas buffert 
 
Då KHS tekniker ibland måste byta ut exempelvis en laddare till en elrullstol och de 
måste välja en annan artikel än den som är förskriven (vid reparation/byte av 
samma artikel används aktivitet och materialuttag) så krävs det en ny förskrivning. I 
och med att det numera krävs en statistikkod vid förskrivning av elrullstolar och 
många är utlämnade före Behovstrappan så kan och ska inte teknikerna göra detta. 
KHS har då beslutat att teknikern gör en lagerflytt till ägande kommunens buffert, 
meddelar förskrivaren att den finns där och vilket artikelnummer så får förskrivaren 
göra Uttag ur eget förråd och komponenthantera på den på individen det gäller. 
 
Det händer även att vissa förskrivare kommer in och hämtar tillbehör e.d. på KHS 
och ber då lagerpersonalen förskriva detta och det är inte ok så vi kommer att göra 
lagerflyttar även på sådana tillbehör. Det ska egentligen inte förekomma utan man 
ska göra en förskrivning till KHS i vanlig ordning. 
 
Varukorg – status 
 
Borgholm, Kalmar (några förskrivare) och Emmaboda har fått tillgång till Varukorg 
i webSESAM. Hur tycker man det fungerar? 
 
Ingen som använder det fullt ut men Borgholm har skapat lite nya rutiner på att ha 
koll i slutet på varje dag så bilen är tom och att allt är förskrivet eller tillbakalämnat.  
 
Karin visar Varukorgen för alla så man ser hur det fungerar. En skannings-funktion 
hade underlättat. För- och nackdear diskuteras. Vill någon mer förskrivare börja 
prova det så meddela Karin, man sätter rättigheter per användare så det behöver 
inte vara alla i en kommun som använder den till att börja med. Det går även att 
lägga upp den i testmiljön om man vill prova där. 
 
Forum förskrivare 
 
Petra informerar. 
På förskrivarträffen för en månad sen efterfrågades ett forum via Internet för för-
skrivargruppen för att skicka snabba frågor mellan kommunerna men även till KHS 
och ett bra sätt att få ännu bättre samverkan och samsyn. Anita berättade om 
kommunsamverkan som har funnits men inte längre existerar. Alla kommunerna 
upplever att det är sämre uppslutning på utbildningar, ofta pga. av dålig bemanning 
ute i kommunerna, svårt att få ihop tiden. Stort önskemål om mer samverkan och 
digitalt forum för större diskussioner. Detta är en lednings- och nämndfråga till att 
börja med. Skulle en Facebook-grupp fungera? Vem ska hantera den? Ska KHS un-
dersöka vidare? Karin tar med frågan till Kari för vidare diskussion i ledningsgrup-
pen. 
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Inköp B-hjälpmedel via Sesam2 – status 
 
Nio kommuner av tolv gör nu sina inköp av B-hjälpmedel via Sesam2. 
Mönsterås ska ha utbildning måndag 6 maj och inventering 3 juni 
Västervik ska ha utbildning och inventering till hösten 
Högsby avvaktar till efter flytt 
 
Vimmerby tycker att det har varit en omställning men att det flyter på. Det som 
krånglar lite är fakturaavstämningen och fakturor som hamnar på fel ställe. Vim-
merby ska inventera själva så snart tid finns. 
 
Torsås har gjort en ny inventering, stämde förvånande väl , lite dynor som felade 
pga. av de bytts. De artiklar som inte varit med vid första inventeringen behövdes 
skapas liggplatser på och räknas. De ska nu göra sin tredje inventering ett år efter 
starten.  
 
Nybro tycker det är lite stökigt med priser som inte stämmer. 
 
Borgholm tycker det är en omställning men flyter på rätt bra.  
 
Kalmar, Carina har bra kontakt med KHS och hon ligger på förskrivarna om det 
diffar på lagret.  
 
Oskarshamn har precis börjat men är positiva, skönt att få ordning och reda. 
 
Petra påtalar att man kan se kostnaderna på ett annat sätt, om det blir ordning och 
reda så kan man ju se vart pengarna tagit vägen. 
 
Fråga kommer upp ang. lagerpåfyllnad/beställning när artiklar hamnar på vårdenhet 
istället för buffet? Det har då gjorts en Beställning till sitt kundnummer (vårdenhet) 
istället för att man gjort en Lagerpåpfyllnad. De hjälpmedel som ligger på den vård-
enheten måste tas i retur innan det går att leverera ut till patient. 
 
Viktigt att KHS blir informerade om när man ska inventera själva då det kan på-
verka eventuella lagerpåfyllnader eftersom alla artiklar som finns med på invente-
ringsunderlaget blir låsta för transaktioner. KHS måste också tillfälligt ändra max 
antal på lagerförda artiklar då det idag är satt till 50 för att minimera felrisken med 
att skriva in ett för högt antal, har hänt att man skrivit artikelnumret i antal. 
 
Viktigt att fakturaavstämning görs för att det ska blir pris på individer samt att det 
ställer till det med avstämningarna för ekonomerna på KHS. 
 
Tvättlager för hjälpmedel som står på rekond har efterfrågats men i så fall kommer 
det att hanteras på samma sätt som utredningslagren, det går inte att ta retur till ett 
annat lager först och sen lagerflytta därifrån till buffertlager i webSESAM. De som 
önskar detta hör av sig till Karin. 
 
Uppföljande möte/utbildning önskas absolut, vi tar det med Heida. Helst innan 
sommaren förslagsvis i början av juni.  
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Länk till inloggning till webSESAM på hemsidan  
 
Länken till webSESAM som fanns från början på sidan Förskrivare hade något fel 
så det gick inte göra några ändringar på sidan och publicera. En del har efter det 
inte kunnat logga in sig i webSESAM utan fått ett felmeddelande och då finns den 
”gamla” länken på sidan webSESAM istället som inte ska behöva ändras speciellt 
ofta. Tanken är att KHS ska snabbt kunna lägga ut viktiga meddelande direkt på 
första sidan exempelvis om webSESAM behöver stängas ner med kort varsel eller 
annan information som behöver komma ut snabbt.  
OBS! Ska inte ersätta Nyhetssidan! 
 
Uppgradering Sesam/webSESAM 2019.1 o 2019.2 
 
2019.1 
Mottagarens personnummer, namn och adress är borttaget i vyn aktivitetsdetaljer 
när man kommer till den bilden från Individkortet samt Dina uppgifter/Sök ar-
betsorder.  
 
2019.2 
KHS kommer uppgradera testmiljön den 22 maj kl. 13.00 så efter det får ni gärna 
gå in i testmiljön och se så allt fungerar både i webSESAM och Sesam2 nu när ni 
även gör era inköp där. 11 juni uppgraderas produktionsmiljön mellan kl. 16.00-ca 
18.00 
 
Upptäckt att inventeringsunderlagen är förändrade med smalare rader som gör att 
man tappar delar av benämningen om den är lite längre. Påtalat detta för Visma.  
När inventeringsunderlagen är skapade så blir alla artiklar låsta som finns på un-
derlaget trots att man satt ett inventeringsdatum dagen efter. Bugg som ska fixas av 
Visma. 
 
Anita undrar om det i nya webSESAM kommer tas hänsyn till de önskemål man 
haft genom åren, t.ex. att få med telefonnummer vid utskrift av arbetsorder. Just ut-
skrifterna är stökiga. 
 
Emma undrar om komponent till Cross, hög rygg, saknas som tillbehör i vanligaste 
komponenterna. Petra- är det något med den nya profilen?  
 
Västervik undrar varför bl.a. några elrullstolar finns med på den individlistan de fått 
från KHS på vad som enligt Sesam finns på deras lager. Petra kollar upp detta. 
 
Borgholm får med utflyttade där postnumren finns i både Borgholm och Mörby-
långa, men de är inte utflyttade. Se Anitas tips ovan. 
 
KHS skrotningsrutin visas upp. Petra förklarar. 
 
Västervik har en skrotningsrutin för rollatorer, Sofie kan mejla Petra den. 
 
Kognitiva hjälpmedel- individmärkning?  Lyftas i ledningsgruppen? 
 
Svårt att ibland veta vad som är A-hjälpmedel eller B-hjälpmedel. 
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Irene Högsby- Beställning av reservdelar, Karin visar i webSESAM hur man fyller i 
Beställning av reservdel, välj ”Utföres på plats”, skriv att de ska skickas till buffert-
förrådet. Diskussionen om vad de får göra och inte göra på buffert med A-
hjälpmedel och när de ska in till KHS. Diskussionen bör tas med cheferna.  
 
Karin – visar hur man kopplar kundorder till arbetsorder.  Petra poängterar att det 
är viktigt. Lathund finns på hemsidan hur man gör och även hur man går till väga 
när man skapat en kundorder på en komponent till en redan levererad individ och 
där man sen kopplar en arbetsorder för att den ska monteras av KHS tekniker. 
 
Eva-Lena önskar att man kan komponenthantera på tillbehör i efterhand som ligger 
lösa på hjälpmedelsbilden. Idag måste man ta dem i retur till buffert och sen för-
skriva dem från eget förråd och komponenthantera dem. 
 
Petra meddelar att alla positioneringsbälten och selar nu ligger som tillbehör så de 
kan komponenthanteras på individerna. 
Petra informerar om att de tagit hem en utprovningslåda för selar och bälten för att 
man ska kunna komma och prova på KHS. 
 
 
Nytt möte: 7 november 2019 i Kalmar 
 
 
 


