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Genomgång av föregående minnesanteckningar 
 
Inget nytt om MDR- bollen ligger hos leverantörerna om koder och vad som ska vara spårbart. 
Lagerkopplingar till B-hjälpmedel – buffertförråden kan lista de mest gångbara artiklarna och skicka till 
KHS för att få de kopplade till sitt lager för att kunna göra inköp. 
Inventeringar – hur ofta det är lämpligt att inventera. Minst en gång per år. Pandemi och personalbrist 
har ställt till det lite i många kommuner de senaste två åren. 
Websesam-utbildningar – hålls två gånger om året tillsammans med nya förskrivare.  
Rensat bort gamla inlogg - pågående arbete 
Leveransproblem vid sängbeställningar - att det då behövde läggas två separata beställningar, en för in-
divider och en för tillbehör. Lite oklart hur status är nu om det fortfarande behövs. 
Visning av VismawebSesam, saknade tillgängligt lagersaldo – kommer hända mer när vi väl gått in i Vws. 
Inget från föregående möte som fortfarande är öppet. 
 
Info från KHS  
  
Hämtorder.  Kommer in många hjälpmedel utan hämtorder till KHS vilket skapar problem i returen på KHS. Allt 
som tas från patient eller vårdenhet behöver ha en hämtorder. Vi skulle önska att man alltid gör en hämtorder på 
alla returer, likaså att man gör en hämtorder för varje individ, alternativt skriva hämtordernumret på individen så 
man vet att de tillhör vilken hämtorder, då de sällan kommer in i samlad trupp. Att skapa en Hämtorder från pati-
entbilden är det smidigaste. Skriv också in hämtordernumret på lappen på hjälpmedlet.  
Om det inte varit förskrivet, hur gör man då? Förskriva på vårdenhet och sen göra hämtorder.  
Om man gör en rensning på sitt förråd och returnerar många olika artiklar i en låda måste den lådan innehålla en 
tydlig lista på just de artiklarna och artiklarna ska vara i skick så att man själv vill ha dem igen om behovet upp-
står.  
 
Kundorder. När man beställer säng är det viktigt att komma ihåg att välja mottagarens adress som leveransa-
dress i stället för förrådets. Sängtekniker upplever att detta ofta missas. 
  
Öronmärkta A.O till K.O – måste skapas utifrån hjm bilden, för att få med all info och få upp alla alternativa akti-
vitetstyper. För att kunna få upp alla aktivitetstyper måste man utgå från hjälpmedelsbilden och skapa en arbets-
order på det hjälpmedel det är lagt en kundorder på. 
  
Tydlighet vid önskemål om kopplingar till lager i Sesam2 och vid önskemål om import av artikel som saknar se-
samnummer. 
Koppling mot lager- KHS adminpersonal behöver få in både sesamnummer och benämning 
Import – KHS adminpersonal behöver få in leverantör, leverantörens artikelnr och benämning 
  
Ändra egna uppgifter i websesam 
Belinda visade tillvägagångssättet för att ändra sina uppgifter i websesam: Under dina uppgifter, klicka på blå 
länk på eget namn. Det som ligger inlagt från början kommer från behörighetsansökningen och informationen 
kan ha ändrats under vägen. Uppdaterade kontaktuppgifter är viktigt för att tekniker, sängtekniker och besikt-
ningstekniker ska kunna nå personal ute i kommunerna. 
Man ändrar på samma sätt uppgifter till patienten, sök upp patient och klicka på blå länk.  
 
Att se lagersaldon i websesam?  
Går det att se eller är det försvunnet? Funktionen har nämligen varit borta men är påslagen igen. Belinda visar 
hur: 
Under dina uppgifter – lagersaldon  - välj lager – sök 
Här ska man se ”sitt eget” lager 
Varför ligger det så mycket på liggplats 0? Alla artiklar som har snurrat in och vänt på lager får den liggplatsen.  
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 Frågor från kommunerna 
 
Emmaboda: När man lägger arbetsorder på hämtning/leverans av tex vårdsäng så följer inte telefonnummer med 
om man skrivit det i info-rutorna i beställningen, varför? 
Svar: Patientens uppgifter följer med men det som måste läggas i övrigt/kommentarsrutan är info om vem man 
ska kontakta och deras telefonnummer mm, chaufförerna/teknikerna ringer ju sällan till patienten om det är 
hämtning av säng tex av naturliga skäl. Så för tydlighetens skull helt enkelt. 
 
Oskarshamn: Önskemål att förtydliga rutinen då en taklyftsmotor både ska skrotas, hämtas och bytas ut mot en 
ny. Frågetecken har uppstått kring huruvida förskrivaren måste ta kontakt med Etac då ändå en ny förskrivning 
av taklyftsmotor görs samtidigt. KHS måste ju då ändå skicka en inköpsorder där all nödvändig information kan 
framföras till Etac. I rutinen ”Hämtorder av stationär lyft” framgår dock att förskrivaren själv ska kontakta Etac via 
mail eller telefon. Är detta nödvändigt vid denna typ av hämtningsärende?  
Svar:  Denna fråga kommer Rosalia som ansvarar för taklyftshanteringen på KHS ta med Etac på ett möte inom 
kort. Till dess ska rutinen följas och hämtordern ska skapas och att man skriver in det numret på kundordern så vi 
vet att de hänger ihop och att informationen i kommentaren måste vara tydlig. 
  
Oskarshamn: Hur kan man veta om det är ikryssat ”utlämning från förråd” eller ”beställning från KHS lager” när vi 
klickat oss vidare och redan utfört delar av förskrivningsprocessen.  Går det att backa tillbaka till början utan att 
förlora det man redan börjat förskriva? Om inte- är det en funktion som går att få till på annat sätt?  
Svar: Man ser det under processens gång under kolumnen lager, antingen står det det egna buffertlagret eller så 
står det 100/200 beroende på vilken hjm central man tillhör norr/söder. 
Belinda visar i webSesam: Beställning från KHS -gå in på patienten – beställ- lägg på en artikel. I tredje kolumnen 
ser man lager och där står då 100/200. 
Uttag ur eget förråd – välj patient och lägg på artikel. Då är det egna buffertlagret som står i tredje kolumnen. 
  
Högsby: Fundering kring hantering av sängar som kommunen själva äger som inte finns registrerade i Sesam.  
Svar: Det går att registrera in sängarna i Sesam så de går att förskriva ut dem på patient enligt dagens ”listor”. På 
så sätt går det att lägga arbetsorder på sängen och få hjälp av personal på KHS. KHS Admin kontaktar Högsby ef-
ter möte för att få in den information som behövs för att registrera in aktuella sängar. 
 
Västervik: Finns det möjlighet att få till en ” tillbaka till patient”- knapp i webSESAM istället för att behöva slå per-
sonnumret igen. 
Svar: Visma gör inga nya utvecklingar i webSesam men detta kommer bli annorlunda och enklare i Visma web-
sesam som har ett tydligare ”fliksystem”. 
  
  
Inköpshantering Sesam2- inköpsförslag- vad innebär detta? 
 
Intresset för att använda sig av säkerhetslager/fast inköpskvantitet/ inköpsförslag diskuterades i början när kom-
munerna började göra egna inköp i Sesam2. I korthet handlar det om att Sesam automatiskt kickar ett inköpsför-
slag per leverantör vid ett visst lagersaldo. Personal på KHS kommer dock få vara behjälpliga och manuellt regi-
strera säkerhetslager och fast inköpskvantitet artikel per artikel, lager för lager. Buffertpersonal söker sen dagli-
gen fram ett inköpsförslag i Sesam2 som skapas per leverantör och kontrollerar det innan det sedan skickas. Att 
införa detta kräver dock stenkoll på lagersaldon för att det ska kunna fungera. Först när en inventering stämmer 
någorlunda kan det bli aktuellt att införa säkerhetslager och fast inköpskvantitet. Den kommun som känner sig 
manad att testa tar kontakt med Belinda. En möjlighet är att testa en leverantör och ett mindre antal artiklar i 
taget exempelvis. 
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Projekt Visma webSESAM 
 
Vad har hänt sen sist utifrån de punkter som då diskuterades? 
Lina, kundansvarig på Visma har sammanställt läget:  
E-faktura- arbete pågår, bör stå klart tills det är dags för oss att gå in.  
Varukorg- inte ännu inplanerad men finns på Vismas ”att-göra -lista”. I nuläget är det bara i Kalmar som varukor-
gen har använts. 
Scanner- bör kunna bli lösbart framåt eftersom Vws är mobilanpassad för platta. 
Beställningsmallar är nu klart, finns numera med utökad funktion, går att skapa olika typer av beställningsmallar. 
Dock ingen kommun inom KHS som använder beställningsmallar i nuläget. 
Att kunna se saldo på tillbehör/komponenter när man beställer till individ- finns på Vismas ”att-göra -lista”.  
På ”sök artikel” kan man se saldo på tillbehör/komponenter. 
Att kunna se tillgängligt saldo på huvudlager på artikelsök i första vyn- kommer komma i release 2022.2 
Se lagersaldon på andra lager inne på artikel- Ja det kan man numera 
Kunna göra retur av individ och komponenter utan att komponenterna trillar av? Ja individens komponenter sit-
ter kvar. 
  
Övrigt som tillkommit i Visma webSesam: 
Man kan styra vilka flikar som ska vara synliga, möjlighet att dölja de som vi inte använder. Kan man ha flera pati-
enter öppet samtidigt exempelvis? I första visningen var det möjligt men hur var det senast? Idag om man påbör-
jar något, finns det kvar när man återvänder? – man blir automatiskt utloggad efter 20 el 30 min. 
När ska införandet av Visma webSesam påbörjas? Kring årsskiftet 22/23 kommer antagligen en förstudie dras 
igång, får återkomma när vi får mer info från chefer. 
Man kan numera skriva ut en hjälpmedelslista, går att skapa olika för olika ändamål. Ex returkvitto när någon re-
turnerar hjälpmedel.  
Behörighetsstyrning i Visma webSesam. Exempelvis om någon enbart behöver tillgång till e-faktura eller någon 
som bara ska kunna se sortimentskatalog och inte kunna förskriva. 
Att kunna hantera aktiviteter i Visma webSesam  så som för buffertreparationer, att kunna lägga på material och 
avsluta buffertreparationer. Funktion som är planerad till release 2023.1.  
 
 
Övriga Frågor 
 
Går det att se det upphandlade sortimentet i Websesam? 
I Sesam 2 finns en ruta som heter ”ingår i sortiment” men problemet är att alla artiklar hos KHS ingår i sortiment. 
Så i dagsläget ser man inte vad som är upphandlat. Vad gäller b-hjälpmedel så finns prislistorna på hemsidan. 
Sortimentskatalogen, vad är det? I Vws kommer man att se vilka hjälpmedel som finns och som ska förskrivas i 
vilken situation/vid vilket behov. 
 
Stämmer vägledningen vid beställning av säng? När tillbehören skulle kopplas till sängen lyckades en förskrivare 
inte följa rutinen. Är det fler som upplevt det? Frågeställaren kikar på rutinen och återkopplar om hon ser något 
som inte stämmer. 
 
Noll-listan, hur används den? 
Oskarshamn gör på följande sätt: Drar ut liggplats noll och checkar av i websesam vad det finns saldo på. Kollar 
av vad som finns fysiskt. Det som finns kvar och som har saldo får liggplatser.  
 
Udda produkt på lager 
Om man har en udda produkt i sitt saldo så kan man checka med andra kommuner om de har behov? Under 
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lagersaldo ser man andra kommuner och kan på detta sätt alltså även köpa och sälja B-hjälpmedel sinsemellan. 
 
Digital låneförbindelse, är det något som någon kommun använder? Nej, papper. Skulle underlätta om det vore 
digitalt. På låneförbindelsen står vad låntagaren har för skyldigheter om hjälpmedlet går sönder etc. Går att sig-
nera digitalt och sen skriva ut låneförbindelsen. Sparas låneförbindelsen på hjälpmedelsbilden? Det finns pärmvis 
med låneförbindelser som sparas. Pappersförbindelsen har en funktion för anhöriga så de vet vad de ska retur-
nera när patienten avlider. - detta finns en funktion för i Vws. 
 
Har det skickats ut en demo på Vws? Nej, vi siktar på att köra ny visning av Vws på höstmötet.  
Vws byggs från grunden, det går inte att tänka att det som finns i ws idag kommer föras över till Vws. 
 
Är det någon idé att använda varukorgen i ws nu eftersom den inte kommer finnas i Vws? Fråga från Anita i Kal-
mar. De viktiga är att först inventera, annars finns inga hinder att använda sig av varukorgen nu. 
 
Lista över alla användares inlogg i kommunen, kommer de skickas regelbundet till kommunerna? Belinda skapar 
nya listor en gång om året. Det är upp till kommunerna att löpande återkoppla när någon slutar. 
 
Anita Karlsson: Många nya förskrivare i Kalmar, när är nästa websesamutbildning via KHS? Nästa blir efter som-
maren, senaste var i februari.  
 
Lena: Förändringar/uppdateringar i rutiner, syns det markerat på något sätt? Nej man ser inte när ändringar är 
gjorda utan man ser bara senaste uppladdningen. Man vet inte vad som har ändrats i dokumentet. Ex i Vimmerby 
jobbar de enligt att senaste ändringen i ett dokument görs gulmarkerad. Är det en möjlighet att anamma? Rutin-
handboken kommer dock snart också ändras eftersom förskrivningsanvisningarna håller på att uppdateras. 
 
Höstens möte: 
13 okt på KHS i Västervik- inbjudan är utskickad 
 


