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Besöksadress Kalmar 
Franska vägen 10 
Besöksadress Västervik 
Timmergatan 2B 

 

 
Närvarande:  
Karin Siltberg, Mörbylånga 
Linda Iwarson, Borgholm 
Erika Sandström, Torsås 
Evalena Karlsson, Vimmerby 
Mikaela Andersson, Vimmerby 
Gabriella Rosberg, Mönsterås 
Sandra Björklund, Oskarshamn 
Irene Lenning, Högsby 
Sofie Gustafsson, Västervik 
Emma Ingelsson, Nybro 
Evelina Hjalmarsson, Emmaboda  
Karin Hellström, KHS 
Petra Axelsson, KHS 
Belinda Svensson, KHS 
 
Föregående minnesanteckningar  
 
Karin gick igenom föregående minnesanteckningar. 
 

• Lathund för att hantera ”Turistlån” i webSESAM finns på hemsidan under ”Hand-
böcker och manualer - webSESAM”. Några kommuner har använt detta under 
sommaren. 

• GDPR - punkter som ska tas upp i ledningsgruppen 8 november. Ta bort tillgången 
till eFaktura för alla sen får respektive chef anmäla till KHS vilka som ska ha behö-
righet till det. Ta bort CFR:en i webSESAM, men att det fortfarande ska vara möj-
ligt att lägga upp ”nya” patienter som inte finns i webSESAM sen tidigare. 
Ledningsgruppen godtog båda dessa punkter.  

• Access-kontrollen fungerar inte som det är tänkt, KHS måste bl.a. kolla upp vilka 
uppgifter som uppdaters från filen som kommer från Skatteverket och en ny total-
inläsning måste nog göras. 

• Tanken var att ha webSESAM-utbildning en gång per månad men har inte hunnits 
med, nästa förskrivardag blir 29 respektive 31 januari 2019 så vi väntar till dess och 
får se hur det ser ut under våren. 

• Retur till buffert - lathund finns på hemsidan under ”Handböcker och manualer - 
webSESAM” 

• Ersättningsgrupper- lyftar, Karin inte hunnit ta med konsulenterna. 
• Hemsidan - blänkare om uppdateringar läggs numera som nyhet på hemsidan, ex-

empelvis nya vägledningar som publicerats. 
• Lyftbesiktning - besiktningskillarna dubbelkollar innan de kör ut. CFR uppdateras 

bara en gång per vecka och det skulle kunna vara en anledning att de råkat komma 
till avlidna patienters hem. Motsvarande kan även hända för hjälpmedelsteknikerna. 

• Telefonnummer som trillar bort på arbetsorder, de syns i Sesam2 men inte i web-
SESAM vid utskrift, Karin tar det vidare. 
 
 

mailto:khs@kalmar.se
http://www.kalmar.se/khs
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Projekt Visma webSESAM  
 
Inte så mycket nytt att komma med efter Sesam-dagarna i oktober. Visma:s svar är 
att det stått still pga. att personal slutat och en långtidssjukskrivning men nu har ar-
betet återupptagits. Visma ska lämna besked till referensgruppen den 15 nov när det 
beräknas vara klart men Visma webSESAM kommer troligtvis inte vara klart för 
publicering förrän tidigast hösten 2019. Vi kan nog räkna med att få det till oss ti-
digast våren 2020. 45 förskrivare (Malmö Stad, Jönköping och VGR) har testat 
Visma webSESAM men det lämnades ingen information om vad de tyckte. 
 
WebSESAM-konton  
 
Lista på aktiva användare har skickats ut till webSESAM-gruppen där man fått 
rensa bort de som inte är aktuella längre. I samråd med Kari (hjälpmedelschef) har 
vi bestämt att användare inaktiveras om de inte varit inloggade i webSESAM på 6 
månader och avslutas helt efter 12 månader om inget annat angetts. Viktigt att che-
ferna anmäler föräldraledighet eller tjänstledighet längre än 3-4 månader. Vi har idag 
450 licenser som kostar ca 1000,- per licens/år. Taket är snart nått så därför måste 
vi rensa bort icke aktiva för att inte behöva utöka antalet licenser. 
 
Behovstrappan 
 
Petra, hjälpmedelskonsulent i Västervik, hade fått med sig från förskrivarträffen i 
höstas att Behovstrappan upplevs mer som en belastning än ett hjälpande verktyg. 
 
Förslag gavs att KHS skulle genomföra en ny utbildning och åka ut till varje kom-
mun för det fortsatta användandet av Behovstrappan. Alla kommunerna verkade 
tycka det var en bra idé, kravet är att cheferna är med under denna utbildning då det 
är ledningsgruppen som bestämt att Behovstrappan skulle införas. Petra och 
Belinda i samråd med Karin ska ta fram förslag på utbildningstillfällen till våren. 
 
Ytterligare åsikt från förskivarträffen gällde den manuella förskrivningsblanketten, 
önskemål att förtydliga ”statistikkod”-rutan (trappa, trappsteg). Kommer att åtgär-
das. 
 
Förskrivningsanvisningarna ska skrivas om under våren vilket innebär att Behovs-
trappan måste arbetas om enligt de nya anvisningarna.  
 
Önskemål framkom från förskrivarna att de vill komma åt Behovstrappan under 
Förskrivarsidan på hemsidan, ligger i dag endast under Allmänheten. Karin ser till 
att den kommer in på lämpligt ställe. 
 
Får vi frågor från allmänheten om Behovstrappan? Svar- nej.  
 
Listor avlidna med hjälpmedel och utflyttade med hjälpmedel 
 
Nytt beslut från ledningsgruppen är att alla kommuner ska få ut dessa listor en gång 
per månad från och med 2019 istället för kvartalsvis. Efter webSESAM mötet har vi 
även fått beslut från ledningsgruppen att vi får rensa bort hjälpmedel på avlidna för 2017 och 
äldre om det inte är gjort på de listor som skapas i januari 2019. 
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Inköp av B-hjälpmedel via Sesam2 – status 
 
Torsås, Hultsfred och Vimmerby är igång, Kalmar står på tur nu i november. Reste-
rande kommuner har blivit erbjudna att starta upp detta under våren 2019.  
 
Diskussioner om för- och eventuella nackdelar, kommunerna delade erfarenhet 
med varandra, Vimmerby och Torsås fanns på plats och hade mycket att dela med 
sig av. Mycket positivt att få bättre kontroll på alla artiklar och få ordning på buf-
fert. Lättare att se efter inventeringen hur många individer som ska finnas på lager 
enligt Sesam men som inte finns i verkligheten troligtvis på grund av att de inte är 
förskrivna. Det har då skapats Utredningslager för varje kommun där man flyttar 
över de individer som inte fanns fysiskt och sen får man plocka dem därifrån när de 
hittas. 
 
Åsikter och tankar från Mikaela, Vimmerby:  
Är den som tillsammans med en annan rehab assistent gör inköpen, de tycker de 
har fått jättebra hjälp från KHS, men lite problem med systemet, det är många ar-
tiklar som saknats när de ska göra inköp. De har gjort egna lathundar med listor på 
ordernummer och datum så alla kan gå in och se vad som är beställt. Varit lite stö-
kigt med saknade orderbekräftelser och fakturor. Stött på prislistor som behövts 
uppdateras. Hur har de nya rutinerna påverkat förskrivarna? Evalena svarar: Inte så 
mycket än så länge i alla fall. 
 
Åsikter från Erika, Torsås:  
Är den kommun som varit igång längst med att göra sina inköp av B-hjälpmedel i 
Sesam2, säger att det gått bra längs hela vägen och uppskattar att få koll och kon-
troll över lagret. 
 
Tanke från Karin KHS:  
Vid inventering har man stött på en hel del individer som inte finns fysiskt på buf-
fertlagren. Taklyftar som ej hittats på buffert och som flyttats till Utredningslagret 
skapas det då FU på. Dessa lyftar bör man se till att hitta så det görs ett förebyg-
gande underhåll på eller att man konstaterar att de ska skrotas. 
 
Efterfrågas:  
Uppföljande utbildning efter att man varit igång ett tag? Vi tar med oss det till 
Heida. KHS tar till sig att försöka få in artiklar som inte finns sen tidigare i Sesam 
så snart som möjligt. Tydliggöra rutin hur man gör om man ändå måste köpa arti-
keln innan den finns i Sesam, skapa inköpsorder i efterhand. 
 
Sofie från Västervik - Kan man få lista på vad vi ska ha på buffert? Ja vi bestämmer 
att Karin skickar ut listor till de som inte har gjort någon inventering på de individer 
som enligt Sesam ska finnas på buffert. 
Nybro har fått lista på rollatorer, stämmer inte i antal = massor utlämnade som inte 
är förskrivna.?  
Petra - kan man se vad de andra har i sina lager? Ja om man går in på artikeln i 
webSESAM så ser man lagersaldo på andra lager via en länk. 
Irene från Högsby - Vill vänta med inventering och inköp till efter tillbakaflytt till 
ordinarie lokaler. 
 
Punkten kommer finnas med till nästa möte för fortsatt diskussion. 
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Förskrivning av individer från buffert 
 
Diskussion om vikten att förskriva hjälpmedel så att hjälpmedelsbilden stämmer 
överrens och att saldona stämmer på lagret. När kommunerna begär statistik på ex-
empelvis förskrivna rollatorer så stämmer inte den. Om vi får säkerhetsmeddelande 
från leverantörer så kan vi inte se var hjälpmedlen finns om de inte förskrivs. 
 
Beställning istället för Uttag ur eget förråd 
 
Antalet felregistreringar i webSESAM har ökat där man har markerat Beställning 
istället för Uttag ur eget förråd. KHS får då upp inköpsförslag på B-hjälpmedel som 
KHS måste makulera samt meddela förskrivaren att göra om sin förskrivning. I nå-
got läge har inköpet gått igenom och kommunen har fått betala för ett hjälpmedel 
de inte behöver. 
 
Diskuterades hur man skulle göra för att minimera att B-hjälpmedel kommer upp 
på inköp hos KHS. Kan man ändra så att Uttag ur eget förråd ligger som default-
värde?  Bestämdes att låta det vara som det är för att inte skapa mer förvirring. Ka-
rin kollar med Visma om det går ställa in så inget är förvalt utan man måste göra det 
valet själv.  
 
Det förekommer också att man lägger en Beställning på Mottagare XXX (kommu-
nens buffertförråd) istället för Lagerpåfyllnad när man beställer till buffert från 
KHS. Det går då inte att göra utleverans på de hjälpmedel från buffert utan man 
måste först ta dem i retur till buffert innan utleverans. Viktigt att informera sin buf-
fertpersonal om detta. 
 
Registrering av komponenter  
 
När man ska beställa 2 komponenter med samma artikelnummer ska de läggas på 
varsin rad för att underlätta för rekondpersonal och tekniker när den ena kompo-
nenten eventuellt behövs bytas ut. Det har även visat sig att det ibland har blivit 1 
istället för 2 eftersom man missat att Spara när man ändrat i antal. 
 
Glöm inte att ta bort de standardkomponenter man inte ska ha när man kanske läg-
ger till andra komponenter som ersätter de som är standard. T.ex. när man förskri-
ver ett hjälpmedel och lägger till vårdarbroms ska man ta bort körhandtagen från 
kundordern. 
 
Fråga från Nybro: Saknar valet övriga komponenter till rullstol vid Uttag ur eget 
förråd. Vi kollar under mötet men får fram dessa, ber dem att återkomma till Karin 
när det händer så vi kan se vilken artikel det rör sig om. 
 
Koppla arbetsorder till kundorder när man exempelvis vill att tekniker ska montera 
en backspegel på hjälpmedlet innan utleverans eller om man beställer en kompo-
nent som ska monteras på redan utlevererad individ. Gör man detta så kan aldrig 
förrådspersonalen missa att den ska till tekniker före utleverans för det går inte att 
göra det. Instruktioner för detta finns i ”Handbok för webSESAM” och för kom-
ponenter i ”Komponenthantering i webSESAM”. Karin ska titta över dessa vid till-
fälle och försöka göra ett dokument av allt och då även bygga in lathunden för Be-
hovstrappan. 
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Övertagande av hjälpmedel 
 
Belinda gick genom förfarandet. Viktigt att man följer den rutin som finns i ”Ru-
tinhandbok för hjälpmedelshantering” som finns på hemsidan. 
 
Varukorg 
 
Funktion som går att koppla på i webSESAM för att registrera hjälpmedel som man 
”lånar” med sig från buffert inför exempelvis ett besök hos patient. Man registrerar 
de hjälpmedel som man tar med sig och förskrivaren blir mottagare av dessa. När 
man kommer tillbaka från sitt besök kan man enkelt förskriva det som man lämnat 
ut och ta bort det man lägger tillbaka på buffert igen. Detta styrs per användare så 
de kommuner som önskar att börja använda den funktionen kan göra det. Buffert-
personalen kan gå in på sin egen kommuns registrerade varukorgar och se vilken 
förskrivare som ”lånat” vad. Meddela Karin om ni vill börja använda det. 
 
Win 10 – Edge – webSESAM 
 
WebSESAM fungerar inte fullt ut ihop med Win 10 och webbläsare Edge. Bakåt-
knappen i Edge fungerar inte riktigt och inte heller Tillbaka-knappen. Behovstrap-
pan fungerar inte, man kommer inte vidare från första sidan. Problemet beror tydli-
gen på att vi loggar in oss via Mobility Guard med SITHS-korten och då är det inte 
kompatibelt med Edge och webSESAM. Det är felanmält till Kalmars IT-enhet. 
Om problemet dyker upp så kan man köra i Internet Explorer tills vidare. 
 
Priser i webSESAM  
 
Det har stötts på att priser i webSESAM inte stämmer med det som kommunerna 
betalar bl.a. på glidlakan. Heida har varit i kontakt med Etac som visade sig ha ett 
gammalt prisavtal med kommunerna. De ska försöka få in detta i hjälpmedelstjäns-
ten så de kan hämtas hem till Sesam. 
 
Övrigt  
 

1. Prislista för de nya sängarna med tillbehör? När vill man få priserna? Helst en må-
nad innan avtalet går igång. Heida jobbar med prislistorna och de kommer läggas 
ut inom kort på hemsidan. Borde varit klara men leverantören har dröjt denna 
gång. Mycket hänger på när leverantören får det påskrivna avtalet från upphand-
lingsenheten i Västervik. 
 

2. Försöka jobba bort att patienterna tar direktkontakt med KHS tekniker så att ar-
betsorderna som skapas av tekniker minskar. Det är risk att en förskrivare får in-
formation om avslutad arbetsorder där man inte längre är ansvarig förskrivare (om 
man bytt kommun). Petra tar det i tekniker/ konsulentträff nästa vecka. 
  

3. Glidlakan kommer med på nästa upphandling av madrasser i januari. 
 

4. Rehabassistenter i Emmaboda frågar efter individhistoriken - borttagen pga. 
GDPR. Behöver man ha den informationen så hör av er till KHS, Karin eller 
Belinda. 
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5. Nästa release av Sesam kommer i början på 2019 och vi räknar med att uppgra-
dera under våren. 
 

6. Oskarshamn - Fakturan från KHS – där ligger allt som kommunen har köpt. I 
eFaktura i webSESAM kan man se alla köp som gjorts från KHS och de andra 
kommunerna. Vilka hjälpmedel, vem som är mottagare och om det är exempelvis 
en kundorder eller en arbetsorder. Vid behov av utbildning i eFaktura ta kontakt 
med KHS ekonom Elisabet. 
 

7. Oskarshamn – Vid uttag ur eget förråd, kommer inte alltid frågan om statistikkod 
med? KHS är medvetna om detta och har tagit det vidare till Visma. 
 

8. Högsby – Problem med utskrifter av bl.a. hämtorder, de öppnas inte i nytt fönster 
eller så kommer det ingen utskrift. Är troligtvis något problem på hemmaplan, får 
kolla med sin IT. 
 

9. Mönsterås - Hur går diskussionerna, hur håller man nere kostnader för hjälpmedel 
utan att det drabbar patienterna, önskan om tid och utrymme att dela frågeställ-
ningar kommuner emellan. Förskrivarträffarna bör ju vara rätt forum? 
 

10. Rehabträffar - Dela erfarenheter m.m. som t.ex. fråga angående rekond av hjälp-
medel, kan förskrivarna ge bättre information vid leverans av hjälpmedel till pati-
ent. 
 

11. Önskan att få ta med rehab assistenterna på kommande möten för eventuella frå-
gor efter inventering och inköp av B-hjälpmedel via Sesam. Från KHS sida möter 
det inga hinder då vi har plats i sammanträdesrummen både i Kalmar och i Väs-
tervik. 

 
Datum för nästa träff med Superuser-gruppen! - 2 Maj 2019 i Västervik 


