
Ersättningsgrupper i webSESAM - Manual 
I Sesam finns s k ersättningsgrupper. I en ersättningsgrupp ingår artiklar som kan levereras som ett likvärdigt alternativ till ett beställt hjälpmedel. Detta kan t ex bli 

aktuellt när ett nytt sortiment har upphandlats och KHS vill på detta sätt öka återanvändningen.  Det innebär att KHS levererar ut de äldre produkterna först, förutsatt att 
lagersaldo finns.  Om det inte passar så kan du ändå aktivt välja nytt sortiment men då måste du motivera skälet till det. 

 

1. Du beställer artikel nummer 33594 som är en upphandlad produkt och då får du upp denna bild: 

 

Eftersom det finns en begagnat hygienstol i lager föreslår Sesam att 33594 tas bort och 32542 beställs i stället.  För att acceptera detta behöver ni endast trycka på knappen 

”VERKSTÄLL”. 

2.   Om det finns ett särskilt skäl för att ni måste ha den upphandlade artikeln, kan ni aktivt välja den som ni ser på bilden här nedan:

 



3.  På samma sätt om ni beställer en artikel från befintligt sortiment och denna inte finns i KHS lager då föreslår Sesam en likvärdig artikel, i första hand från begagnat 

sortiment men annars en upphandlad produkt, oavsett om den finns i lager eller inte.  Finns den upphandlade produkten inte i KHS lager kommer det att skapas ett 

inköpsförslag hos inköpare som då kommer att beställa hem den. 

Här beställs artikel 32542 från begagnat sortiment. Den finns inte i lager så Sesam föreslår att den tas bort och ersätts med artikel 33594 som är en upphandlad produkt.  

Tryck på ”VERKSTÄLL” för att acceptera ändringen. 

 

 

4.  Här har förskrivaren beställt 2 stycken 35551.  De finns inte i lager men det finns 1 styck utav 32542.  Sesam föreslår då 1 st 32542 från begagnat sortiment och 1 st 

33594 från upphandlat sortiment.  För att acceptera ändringen tryck på ”VERKSTÄLL”. 

 


