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Inloggning 
 
http://websesam.login.kalmar.se (SITHS-kortsinloggning/verifiering krävs) 
OBS! Du som har SITHS e-id måste välja HSA-ID vid inloggning 
 

 
 
Detta är inloggningssidan till webSESAM. Om du har problem med inloggningen kontakta 
Belinda Svensson, KHS, 0480-45 28 76 eller e-post belinda.svensson@kalmar.se  
 

Ange kontaktuppgifter vid inloggning 
 
Om telefon eller mobilnummer och e-post saknas på användarens konto tvingas man fylla i detta 
vid inloggningen då följande ruta kommer upp:  
 

 
 
Fyll i uppgifterna och Spara 
 
Uppgifterna sparas i användaruppgifterna under Dina uppgifter  
 
 
  

http://websesam.login.kalmar.se/
mailto:belinda.svensson@kalmar.se
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Glömt lösenord till webSESAM 
Om du har glömt ditt lösenord till webSESAM kan du få det skickat till din  
e-postadress genom att på inloggningssidan till webSESAM klicka på texten Glömt ditt lösenord?  
 
Då kommer följande bild upp: 
 

 
 
 
Fyll i ditt användarnamn och klicka på Skicka lösenord. Du får lösenordet skickat till din e-
postadress du uppgivit under Dina uppgifter 
 

 
 
Gå in i din e-post så ska det finnas ett mail från khs@kalmar.se där ditt lösenord finns. 
 

 
 
Till innehållsförteckning 

mailto:khs@kalmar.se
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Startsida 

 
Överst är menyraden som visar verksamhet, inloggad användare. Information visar vilken version 
av webSESAM vi använder, Skriv ut ger möjlighet att skriva ut aktuell bild, Hjälp visar en kortfat-
tad hjälp för aktuell bild. När du vill lämna webSESAM klickar du på Avsluta. Denna menyrad 
följer med genom hela webSESAM. 
 

 
 
Sektionen för Meddelande, kan innehålla information som skickas från KHS. 
 
På den nedre delen av startsidan finns meddelanden från Sesam2 som skickas när en arbetsor-
der/aktivitet är avslutad, en hämtorder är stängd eller makulerad och när utleverans är skapad på 
KHS för kundorderrad, delleverans, samt när hel kundorder är utlevererad. Det kan även vara 
meddelande skickade från personal på KHS. Meddelandena visas i datumordning, med senaste 
meddelandet överst, och avsändare och ankomstdatum visas. Ett kuvert efter ankomstdatumet 
indikerar att meddelandet är "oöppnat" d.v.s. oläst.  
 

 
 
 
Klicka på datumet för att läsa mer.  
 

 
 
Klicka på ordernumret för att öppna ordern. Det går också att ta bort meddelandet från denna 
bild genom att markera rutan vid Ta bort meddelande och Verkställ 
 
Alla ordernummer skapas enligt en viss struktur på nummerserie t.ex. 20360001 där de två första 
20=Årtal, de två andra 36=Vecka och de fyra sista 0001 skapas löpande. Detta gäller både kund-
order, arbetsorder och hämtorder. 
 
Vill du ta bort samtliga meddelande kan du göra det på Startsidan. 
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Sesam 2.0-ikonen i den blåa kolumnen tar dig alltid tillbaka till startsidan. 
 
Hjälpmedelstjänsten 

 
 
Längst ner till höger finns en klickbar bild som tar dig till Hjälpmedelstjänsten där de flesta leve-
rantörer lägger upp sina produkter och avtal. Där finns möjlighet att söka efter produkter som 
inte finns inlagda i webSESAM. 
 
Läs mer om hur man söker i hjälpmedelstjänsten -  Förskrivarinformation hjälpmedelstjänsten 
 
Till innehållsförteckning 
  

https://www.kalmar.se/download/18.3d99d73715c38c8a9e155e4/1496903391036/F%C3%B6rskrivarinformation%20hj%C3%A4lpmedelstj%C3%A4nsten.pdf
https://www.kalmar.se/download/18.3d99d73715c38c8a9e155e4/1496903391036/F%C3%B6rskrivarinformation%20hj%C3%A4lpmedelstj%C3%A4nsten.pdf
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Allmän info 
Denna sida hänvisar till ”Förskrivare” på KHS hemsida där all information finns publicerad.  
 

 
 
Till innehållsförteckning 
  

https://kalmar.se/omsorg-och-stod/funktionsnedsattning/hjalpmedel-och-bostadsanpassning/kommunal-hjalpmedelssamverkan/forskrivare.html
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Dina uppgifter 

 
I bilden visas information om dina användaruppgifter i Sesam 2. Du kan se ditt förskrivarnamn, 
vilken kund och betalare du är kopplad till, ditt förråd och från vilket lager dina leveranser görs. 
  
100 Kalmar KHS lager levererar till Borgholm, Emmaboda, Kalmar, Mörbylånga, Mönsterås,  
Nybro och Torsås.  
 
200 Västervik KHS lager levererar till Hultsfred, Högsby, Oskarshamn, Vimmerby och Västervik. 
 
I fältet Eget förråd kan du se de lager du är kopplad till när du klickar på pilen längst till höger i 
fältet. Normalt sett bara din egen kommuns buffertförråd. 
 
Klicka på ditt namn för att visa och uppdatera ditt telefon-, mobil- och faxnummer samt din e-
postadress. Uppdatera gärna denna information med mobilnummer då det underlättar för bland 
annat lagerpersonal och tekniker om de snabbt behöver få tag på er om det är frågor e.d. om en 
beställning/leverans. OBS! Telefonnummer eller mobilnummer samt e-postadress är obli-
gatoriskt. 
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Vill du se dina kundorder eller arbetsorder klickar du på Öppna kundorder, Öppna arbetsorder, Sök 
kundorder resp. Sök arbetsorder och för att se vad som är levererat klickar du på Sök levererade kundor-
der. För att se vad du har i din varukorg klickar du på Öppna varukorgsbeställningar (inte alla kom-
muner som använder denna). För att se dina hämtorder klickar du på Sök hämtorder. Rekvirerat per 
förskrivare ger dig möjlighet att söka andra förskrivares kundordrar inom din kommun. Registrera ny 
individ ger dig möjlighet att registrera in din kommuns nyinköpta, individmärkta B-hjälpmedel. 
OBS! De kommuner som gör inköp av B-hjälpmedel i Sesam2 ska INTE använda denna 
funktion längre. 
Registrera avvikelse/reklamation ger dig möjlighet att registrera en avvikelse/reklamation utan att det 
finns ett hjälpmedel registrerat.  
 

Öppna kundorder 

 
 
I bilden visas dina öppna kundorder, dvs. sådana som ännu inte levererats ut från KHS.  
Därefter visas dina öppna lagerpåfyllnader. (beställningar till buffertförråd) 
Datum för beställning samt mottagare visas också. 
 
Du kan titta på en kundorder genom att klicka på kundordernumret. 
 

 
 
I bilden visas hela beställningen. 
Du kan makulera kundordern, om samtliga rader är olevererade eller ej finns på plocklista, genom 
att klicka på knappen Makulera order. Knappen visas endast när ordern går att makulera. 
 
När man makulerat en ordet försvinner den helt. 
 
Klicka på länken Tillbaka för att gå tillbaks till föregående bild. 
  
Vill du leta efter andra kundorder än dina egna (OBS! Bara inom din egen kommun) kan du 
söka genom att ange förskrivare eller kundordernummer och därefter klicka på Sök. Det räcker 
med att fylla i ett sökbegrepp. Du behöver inte heller ange hela ordernumret utan kan ange så 
många inledande siffror du känner till, varpå alla kundorder som börjar med denna/dessa siffror 
kommer att visas.  
 

Sök kundorder 
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I funktionen ”Sök kundorder” kan man söka per kund samt se status och leveransdatum.  
 

 
 
I sökresultatet finns två kolumner ”Status” och ”Leveransdatum”. Vid delleverans kan det visas 
ett leveransdatum i kolumnen även om statusen för hela kundordern inte är Utlevererad. 
 
Om man tillhör mer än en kund kan man välja vilken kund man vill söka på och man kan alltså 
söka på olika kombinationer. 
 
Det går att välja hur sökresultatet ska sorteras: Kundorder, Leveransdatum, Orderdatum eller 
Status. 
 
 
 
 

Öppna arbetsorder 
 

 
 
 
I bilden visas dina öppna arbetsorder, dvs. sådana där serviceåtgärden ännu inte är färdigrappor-
terad och avslutad. 
 
Vill du leta efter andra arbetsorder än dina egna (OBS! Bara inom din egen kommun) kan du 
söka genom att ange förskrivare/beställare eller arbetsordernummer och därefter klicka på Sök. 
Det räcker med att fylla i ett sökbegrepp. Du behöver inte heller ange hela arbetsordernumret 
utan kan ange så många inledande siffror du känner till, varpå alla arbetsorder som börjar med 
denna/dessa siffror kommer att visas.  
 

Sök avvikelse/reklamation 
Vill du leta efter en avvikelse/reklamation som du registrerat anger du eventuell kund och  
Avvikelse/Reklamationsnumret 
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Eftersom det sätts behörigheter på avvikelse/reklamationer så kan man bara se sina egna och 
eventuellt avvikelser som man fått rättigheter till. 
 

Sök hämtorder 

 
 
I bilden kan du söka bland befintliga hämtorder (OBS! Bara inom din egen kommun). Du kan 
söka genom att ange hämtordernummer, beställare, mottagare eller kund och därefter klicka på 
Sök. Vill du se även stängda och makulerade hämtordrar markerarar du rutan Inkludera stängda. 
 
Du måste ange minst ett sökbegrepp och kan kombinera det med fler för att få färre träffar. Du 
behöver inte ange hela hämtordernumret, utan kan ange så många inledande siffror du känner till, 
varpå alla hämtordrar som inleds med dessa siffror kommer att visas. I mottagarfältet är det per-
son- eller vårdenhetsnumret du ska ange och i kundfältet är det ert kundnummer, ex 861, 880. 
 
I listan med hämtordrar som matchar din sökning kan du titta på en hämtorder genom att klicka 
på hämtordernumret. 
 

Rekvirerat per förskrivare 

 
 
I bilden kan du söka bland befintliga kundorder (OBS! Bara inom din egen kommun) för att 
se vad som rekvirerats under en viss period, och till vem.  
 

 
 
I listrutan kan du antingen välja ”Innevarande år”, ”Föregående år” eller ”Valfri period”. Inneva-
rande år innebär 1 januari t.o.m. dagens datum. Föregående år innebär 1 januari – 31 december 
förra året. För valfri tidsperiod kan du ange egna datum dock får inte den valda datumperioden 
vara längre än 12 månader.  
 
Du söker genom att ange förskrivar- eller beställarkod, mottagare (personnummer eller vården-
hetsnummer), artikel- eller kundordernummer. Därefter väljer du om du vill se levererade eller 
olevererade beställningar eller både och. Slutligen väljer du om beställningarna ska sorteras i ord-
ning efter artikel, mottagare eller datum. Klicka därefter på Sök. 
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Du måste fylla i fältet förskrivare/beställare, därefter kan du begränsa sökningen genom att fylla i 
mottagare, artikel eller kundorder. I fältet Kundorder behöver du inte ange hela kundordernumret 
utan kan ange så många inledande siffror du känner till, varpå alla kundorder som börjar med 
dessa siffror kommer att visas. 
 

 
 
Klicka på kundordernumret för att gå till bilden med kundorderdetaljer. 
 

Mallar eFaktura (endast för er som har tillgång till eFaktura) 
I bilden visas de mallar du kan använda för att visa e-fakturaunderlag. Det finns en standardmall 
för respektive fakturatyp; avtal, försäljning, samlingsfaktura och service, som man inte kan redi-
gera eller ta bort. Utöver standardmallarna kan du skapa egna mallar, som visar exakt den inform-
ation du vill se för respektive fakturatyp. Du kan kopiera dina mallar till andra användare och du 
kan ta bort mallar du inte använder. 
 
Klicka på "Ny mall" för att lägga upp en ny mall. 
 
Klicka på ett mallnamn för att visa och redigera en befintlig mall. 
 
För att ta bort en mall markerar du rutan i borttagskolumnen för den, eller de, mallar du vill ta 
bort och klickar på "Ta bort mall". 
 
För att kopiera en mall markerar du rutan i kopierakolumnen för den mall du vill kopiera och 
klickar på "Kopiera mall". Du kommer då till en ny bild där du anger till vem mallen ska kopieras. 
 
För mer information om Mallar eFaktura kontakta ekonom på KHS. 
 

Registrera ny individ 
OBS! De kommuner som gör inköp av B-hjälpmedel i Sesam2 ska INTE använda denna 
funktion längre. 
 
Läs mer i manualen ”Registrera individ i webSESAM”  

Hantera utgångna artiklar 
I bilden kan du lägga till och ta bort utgångna artiklar, som du vill hantera i Eget förråd. Artiklar-
na du anger här kan du lämna ut och returnera till ditt förråd, trots att de är utgångna ur sorti-
mentet. För att lägga till en artikel skriver du in artikelnummer och klickar på Lägg till. När en 
utgången artikel inte längre ska hanteras av ditt förråd kan du ta bort den genom att markera ru-
tan under kolumnen Ta bort och därefter klicka Ta bort. 

Registrera avvikelse/reklamation 

https://www.kalmar.se/download/18.6837bc1168737445b925b/1548240058083/Registrera%20ny%20individ%20och%20byta%20individnummer%20%20i%20webSESAM.pdf
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Läs mer i manualen ”Avvikelse/Reklamationer”  
 
Till innehållsförteckning 

https://www.kalmar.se/download/18.3d99d73715c38c8a9e155df/1496903390809/Avvikelse%20reklamation%20i%20webSESAM.pdf
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Hjälpmedel - mottagare 

 
I hjälpmedelsbilden visas information om vilka hjälpmedel en viss mottagare har. 
 
Välj om mottagaren är en patient eller en vårdenhet genom att klicka på pilen till höger i motta-
garfältet och markera önskad mottagartyp. Ange därefter personnummer resp. vårdenhetsnum-
mer.  Vårdenhetsnummer är de vårdenheter ni valt att ha registrerade för er kommun som ni 
behöver för att kunna placera ut individer på. 
 
Inled personnummer med århundrade och skriv därefter hela personnumret i en följd, t ex 
191212121212 eller 201010101010. Klicka på Sök.  
 
För att begränsa vilka artiklar som ska visas, kan man ange en eller flera siffror i den sökgrupp 
(ISO-kod), vars artiklar man vill se.  
 
Klicka i fältet Endast individer för att begränsa visningen till att omfatta enbart individmärkta artik-
lar.  
 
Du kan även välja att söka en speciell artikeltyp, t.ex. Tillbehör. 
 
Klicka därefter på Sök. 
 

 
 
Mottagarens hjälpmedel listas därefter med uppgift om bl.a. artikelnummer, artikelbenämning, ev. 
individnummer (inom parentes antal komponenter), ordinationsdatum, ordinerat antal, ägare, 
leveransdatum, levererat antal och om hjälpmedlet finns på hämtorder eller inte.  
 
För att uppdatera mottagarens telefonnummer, mobil, portkod eller instruktioner klickar du på 
mottagarens namn och ny bild öppnas upp. Telefonnummer till mottagaren är obligatorisk vid 
registrering av kundorder. 
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I fältet instruktioner kan man exempelvis ange om mottagaren inte vistas på sin folkbokföringsa-
dress utan finns på ett boende för upplysning till tekniker, konsulenter m.fl. 
  
Här anger man också om förskrivare ska kontaktas om mottagaren eventuellt har någon smitta 
eller av annan anledning som kontakt bör tas. Det följer sedan mottagaren tills en ändring görs.  
Detta fält är obligatoriskt när en arbetsorder skapas. 
 
Klicka sen på Verkställ 
 
Klicka på artikelnumret för den artikel du vill ha information om, du kan då välja att gå till någon 
av funktionerna  
Artikelinformation – här får du information om den artikeln ex. leverantörens artikelnummer  
Ordinationsöversikt - här ser du bl.a. både planerat leveransdatum (från kundordern) och faktiskt 
leveransdatum (från följesedeln), ansvarig förskrivare. 
Beställ – här kan du beställa samma artikel som denna, kommer med på kundordern.  
Arbetsorder – här lägger du en arbetsorder kopplat till detta hjälpmedel. När hjälpmedlet inte är 
utlevererat kopplas arbetsordern till den kundordern som finns och det går då inte att leverera ut 
hjälpmedlet förrän arbetsordern är avslutad.  
Retur av hjälpmedel – detta val ska användas för att ett eventuellt komponenthanterat hjälpmedel 
ska behålla komponenterna på i webSESAM vid retur. Om artikeln inte får returneras visas inte 
Retur av hjälpmedel i menyrutan.  
Avvikelse/Reklamation – registrering av avvikelse/reklamation för detta hjälpmedel  
 
Klicka på individnumret för att gå till individkortet.  
 

 
 

Återlämnade hjälpmedel 
Klicka på Återlämnade hjälpmedel för att få information om patientens återlämnade hjälpmedel.  
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Beställ 
Vill du beställa hjälpmedel till patienten klickar du på Beställ.  

Registrerade ao 
Klicka på Registrerade ao för att se vilka arbetsorder som finns för denna patient. Går att sortera på 
antingen Arbetsorderdatum eller Typ av åtgärd. 

Hämtorder 
Klicka på Hämtorder för att registrera hjälpmedel som ska skickas tillbaka till KHS. OBS! Endast 
A-hjälpmedel och eventuella tillbehör ska skickas tillbaka till KHS. 
 

 
 
 
I bilden visas mottagarens personnummer, namn och om förskrivare ska kontaktas samt den 
kund du är knuten till.  
 
Under rubriken Hämta adress från kan du välja om hämtadressen ska hämtas från patienten eller 
något av kundens förråd. Hämtadressen visas på skärmen och du kan även skriva in andra 
adressuppgifter i fälten. OBS! Som info till buffertpersonalen. KHS hämtar normalt sett inte 
hjälpmedel förutom sängar. Vissa elrullstolar hämtas också och då ska det registreras en 
arbetsorder med åtgärdstyp ”Hämtning elrullstol”. 
 
Under rubriken Hämtorderinformation finns ett textfält där du kan skriva valfri text eller upplysning, 
som skrivs ut på hämtordern.  Här kan ni lägga till artiklar som skickas med men som inte finns 
med på hjälpmedelsbilden eller annan info till KHS. 
 
Under rubriken Orsak kan du, genom att klicka på pilen till höger om fältet, välja en generell an-
ledning till varför hjälpmedlen ska hämtas. Alternativet ”Behovet upphört- ej 
sängar/sängtillbehör” eller ” Hämtning av säng/sängtillbehör”. Detta val måste göras innan du 
markerar valda artiklar. 
 
På artikelraderna markerar du i rutan till vänster om artikelnumret för att välja de hjälpmedel som 
ska skickas tillbaka till KHS och skrivas ut på hämtordern. Skulle du felaktigt markera ett hjälp-
medel för hämtning, kan du klicka i rutan en gång till för att ta bort markeringen. Markerar du 
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rutan i rubrikraden blir samtliga rader markerade. OBS! Ej B-hjälpmedel. Skulle något hjälpme-
del redan finnas på en hämtorder visas en upplysning om detta.  
 
När du markerat de artiklar som ska hämtas klickar du på Verkställ för att skapa hämtordern. 
Klicka på Avbryt för att gå tillbaks till föregående bild utan att skapa någon hämtorder. 
 
För utförligare instruktioner av hämtorder med komponenter, se dokument ”Komponenthante-
ring” som finns publicerat på hemsidan www.kalmar.se/khs. 

Komponenter på väg 
Här visas kundorder om det ligger en beställning på komponenter till en redan levererad individ. 

Returnera hjälpmedel 
För att returnera flera hjälpmedel till eget förråd klickar du på Retur av hjälpmedel.  Vidare måste 
du som förskrivare vara kopplad till ett eget förråd för att kunna returnera hjälpmedel dit. Indi-
vider med komponenter får inte returtas denna väg eftersom komponenterna ”ramlar av” 
från individen vid returen. Ev. retur av hjälpmedel med komponenter ska ske via indivi-
dens artikelnummer på hjälpmedelsbilden eller via individkortet. 
 

 
 
Här visas mottagarens hjälpmedel i en lista med information om artikel, benämning, individ, or-
derdatum, antal beställda, ägare, leveransdatum och antal levererade. Klicka på mottagarens per-
sonnummer eller namn för att gå tillbaks till hjälpmedelsbilden. Du kan klicka på artikelnumret 
för att gå till artikeldetaljer och på individnumret för att gå till individkortet. 
 

 
 
Klicka på pilen till höger om fältet Till lager för att välja till vilket förråd hjälpmedlet ska returne-
ras. Normalt sett har ni bara er egen buffert. 
 
Till vänster finns kolumnerna Retur och Skrotas. Här markera man rad för rad om hjälpmedlet ska 
returneras eller skrotas. Om något hjälpmedel inte kan returneras visas en felsymbol och när man 
för muspekaren över symbolen visas felorsaken. Klicka till sist på Verkställ. 
 
För utförligare instruktioner av retur av hjälpmedel med komponenter, se dokument ”Kompo-
nenthantering” som finns publicerat på hemsidan www.kalmar.se/khs. 

http://www.kalmar.se/khs
http://www.kalmar.se/khs
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Utskrift retursedel 
Utskrift av retursedel kan användas när exempelvis en patient eller anhörig vill ha ett kvitto på 
återlämnade hjälpmedel.  
 
Klicka på Utskrift retursedel.   
 

 
 
Markera de hjälpmedel som lämnats tillbaka 
 

 
 
Välj Skriv ut.  
 
OBS! Innebär ingen returtagning utan bara vad som ska tas i retur. Måste göras innan man gör 
Retur av hjälpmedel eller Hämtorder i webSESAM. 
 
Kan användas om förskrivare ska meddela buffertpersonal vad som ska hämtas hos patient eller 
vad man hämtat. 
 
Till innehållsförteckning 
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Individkort 

 
I bilden kan du söka efter information om en viss individ. Ange individnumret och klicka på Sök. 
 
Vet du inte individnumret kan du söka individen utifrån inledande eller avslutande tecken i indi-
vidnumret. Genom att ange en asterisk före eller efter kan man söka fram individer som börjar 
respektive slutar på vissa tecken. T.ex. kommer sökning med 123* att leta fram alla individer som 
börjar med siffrorna 123, medan sökning med *123 presenterar alla individnummer som avslutas 
med 123. 
 

 
 
 
De individer som matchar din sökning visas på skärmen med uppgift om individnummer, artikel, 
benämning och mottagare. Är mottagaren en patient står det bara ”Finns hos mottagare” och då 
måste man klicka in sig på individen för att se hos vilken patient. Finns den på en vårdenhet står 
vårdenhetens nummer och namn.  Individ- och artikelnummer länkar till individkort respektive 
artikelinformation. 
 

 
 
På individkorter ser du vem som är ägare till individen, inköpsdatum och garantidatum, om indi-
viden är skrotad eller returnerad till leverantör samt vilket datum skrotning eller retur gjordes. 
Här visas även datum för senaste FU (förebyggande underhåll), aktivitetstypsschema (hur ofta 
FU ska göras) på bl.a. lyftar Driftsmätare visas för elrullstolar.  
 
Finns en placering registrerad för individen visas denna. Om en individ flyttas inom samma vår-
denhet mellan olika rum kan man flytta den genom att skriva in det nya rumsnumret i ”Ny place-
ring” och klicka på Flytta. Detta underlättar mycket för lyftbesiktningsteknikerna. 
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Komponenter 
Klicka på Komponenter för att se vilka komponenter som tillhör individen. För mer information 
om komponenthantering, se dokument ”Komponenthantering” som finns publicerat på hemsi-
dan www.kalmar.se/khs.  

Registrerade ao 
Klicka på Registrerade ao för att se vilka arbetsorder som finns för individen. Går att sortera på 
antingen Arbetsorderdatum eller Typ av åtgärd. Vill man se vad som är gjort/ska göras klicka på 
arbetsordernumret. 

Textinformation 
För att läsa individkortstext, klicka på Textinformation. Här finns information om tidigare reparat-
ionen m.m. som gjordes före KHS tid. Från oktober 2016 kommer kommentarer som skrivs in 
på aktiviteter under nedlagd tid (från Sesam2) att synas under Textinformation. 

Hämtorder 
För att skicka tillbaka hjälpmedlet till KHS klicka på Hämtorder.  

Retur av hjälpmedel 
För att returnera hjälpmedlet till eget förråd klicka på Retur av hjälpmedel. Individer med kompo-
nenter ”behåller” dessa vid denna retur. OBS! Detta gäller bara när man går via individkortet. 

Byte av individnummer 
Om man behöver byta individnummer på ett hjälpmedel (ex. vis om den har ett gammalt individ-
nummer från Landstinget) klickar man på Byte av individnummer och skriver in det nya numret i 
fältet Nytt individnummer. Klicka på Verkställ 
 

 

Komponenter på väg 
För att se om det ligger några beställda komponenter till individen så klickar man på Komponenter 
på väg. Där ligger i så fall en kundorder som man kan klicka in sig på. 

Avvikelse/Reklamation 
För mer information om avvikelse/reklamationer se dokumentet ”Avvikelse/Reklamationer” på 
hemsidan www.kalmar.se/khs 
 
När man klickar på mottagarens namn visas en meny med alternativen Ordinationsöversikt, Återläm-
nade hjälpmedel, Hjälpmedel per mottagare och Arbetsorder. Klicka på önskat menyalternativ för att gå 
till resp. bild. 
 
Till innehållsförteckning 

http://www.kalmar.se/khs
http://www.kalmar.se/khs
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Varukatalog 

 
 
I varukatalogen kan du se vilka hjälpmedel som finns registrerade i webSESAM.  
I bilden visas de produktområden som finns. Klicka på benämningen för det produktområde du 
vill se.  

Artiklar 
I bilden visas de artiklar som finns inom vald ISO-kod. Listan är sorterad efter produktnamn, 
vilket även visas som underrubrik. För varje artikel visas uppgift om artikelnummer och benäm-
ning, enhet, status, leverantör, leverantörens artikelnummer, tillgängligt saldo och lagerstatus.  

 

 
 
Klicka på artikelnumret om du vill ha mer information om artikeln. Vissa artiklar har en liten bild 
som visas efter artikelnumret, om man håller markören över bilden så visas den i större format. 
Dessa bilder styrs efter vad leverantören har lagt in i Hjälpmedelstjänsten där vi hämtar informat-
ion om artiklarna. 
 
Under Lagerstatus visas om artikeln finns på inloggad användares huvudlager  
(alltså inte er buffert). 
 
Finns i lager 
Slut i lager – kan beställas - Statusen Slut i lager - kan beställas visas i gult när tillgängligt saldo = 0 
och artikel ingår i ersättningsgrupp samt att artikeln är markerad som Ny i ersättningsgruppen. 
Slut i lager – kan inte beställas 
Slut i lager - likvärdig levereras - Statusen Slut i lager - likvärdig levereras visas i ljusblått när tillgäng-
ligt saldo = 0 och artikel ingår i ersättningsgrupp samt att artikeln inte är markerad som Ny i er-
sättningsgruppen. 
 
Till innehållsförteckning 
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Sök artikel 

 
 
Med sökfunktionen kan du söka efter en eller flera artiklar utifrån olika sökbegrepp. Ju mer du 
preciserar dina sökbegrepp, desto fortare går sökningen. 
 

Artikel 
Ange Sesams artikelnummer om detta är känt. Du måste ange hela numret. 
 

Leverantörens artikelnummer 
I fältet kan du söka utifrån leverantörens artikelnummer, ange hela numret eller inledande tecken. 
Anger du t ex 10 i fältet kommer samtliga artiklar, där leverantörens artikelnummer innehåller 10 
att listas. 
 

Benämning 
Här kan du ange hela, eller del av, den artikelbenämning du söker. Söker du en rollator som heter 
Melody kan du t ex skriva Melody för att få fram de olika rollatorer som finns med detta namn. 
Skriver du bara Roll får du istället en lista på samtliga rollatorer men även artiklar med benäm-
ningen Rollette. Du kan kombinera flera sökkriterier i fältet med mellanslag emellan. Sökresulta-
tet kommer då att visa de artiklar som uppfyller samtliga angivna sökbegrepp, d.v.s. artiklar där 
samtliga sökord förekommer i artikelbenämningen. 
 

Produktnamn 
Här kan du ange hela eller del av det produktnamn du söker. Sökresultatet kommer då att visa de 
artiklar vars produktnamn innehåller de bokstäver du angivit. 
 

Leverantör 
Vill du inte att sökningen ska omfatta alla leverantörer klickar du på pilen för att öppna listan 
med förekommande leverantörer. Genom att klicka på pilarna kan du rulla listan uppåt eller 
nedåt, för att hitta och markera önskad leverantör. Ett snabbt sätt att hitta en leverantör i listan är 
att ange begynnelsebokstaven, då hoppar markören till den första leverantören som börjar på 
denna bokstav. 
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ISO-kod 
Vill du inte att sökningen ska omfatta alla ISO-koder klickar du på pilen för att öppna listan över 
tillgängliga ISO-koder. Genom att klicka på pilarna kan du rulla listan uppåt eller nedåt, för att 
hitta och markera önskad ISO-kod. Ett snabbt sätt att hitta en ISO-kod i listan är att ange begyn-
nelsebokstaven, då hoppar markören till den första ISO-koden som börjar på denna bokstav. 
 

Artikeltyp 
Vill du inte att sökningen ska omfatta alla artikeltyper klickar du på pilen för att öppna listan över 
tillgängliga artikeltyper. Genom att klicka på pilen kan du rulla listan uppåt eller nedåt, för att 
hitta och markera önskad artikeltyp.  
 
När du preciserat dina sökbegrepp trycker du på Sök, varpå de artiklar som matchar sökbegrepp-
en visas i en lista på skärmen. Vill du göra en ny sökning eller ändra sökbegreppen, klickar du i de 
sökfält du vill ändra och skriver nya sökord, tryck därefter igen på sökknappen. 
 

 
 
Klicka på artikelnumret om du vill ha mer information om artikeln. Vissa artiklar har en liten bild 
som visas efter artikelnumret, om man håller markören över bilden så visas den i större format. 
Dessa bilder styrs efter vad leverantören har lagt in i Hjälpmedelstjänsten där vi hämtar informat-
ion om artiklarna. 
 
Under Lagerstatus och tillgängligt saldo visas om artikeln finns på inloggad användares huvudlager  
(alltså inte er buffert). 
 
Finns i lager 
Slut i lager – kan beställas - Statusen Slut i lager - kan beställas visas i gult när tillgängligt saldo = 0 
och artikel ingår i ersättningsgrupp samt att artikeln är markerad som Ny i ersättningsgruppen. 
Slut i lager – kan inte beställas 
Slut i lager - likvärdig levereras - Statusen Slut i lager - likvärdig levereras visas i ljusblått när tillgäng-
ligt saldo = 0 och artikel ingår i ersättningsgrupp samt att artikeln inte är markerad som Ny i er-
sättningsgruppen. 
 

Om du har påbörjat en kundorder och gått via Sök artikel för att hitta rätt artikel så kommer ett 
urval upp där du kan markera en eller flera artiklar och sen klicka på Beställ så kommer du tillbaka 
till kundordern och artiklarna är tillagda i beställningen. 
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Till innehållsförteckning 
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Kundorder 
 
 
Detta är den första bilden vid beställning. 
 

 
 
Välj om mottagaren är en Patient eller en Vårdenhet genom att klicka på pilen till höger i mottagar-
fältet och markera önskad mottagartyp. Ange därefter personnummer resp. vårdenhetsnummer. 
Inled personnummer med århundrade och skriv därefter hela personnumret i en följd, t.ex. 
191010101010 eller 201010101010. 
 
Välj Kund/leveransadress genom att klicka på pilen till höger i fältet och markera önskad kund. 
Normalt sett har ni bara er egen kommun som kund men det kan förekomma en annan kund 
också. 
 
Välj om kundordern avser Beställning (går till KHS), Uttag från eget förråd (eget buffert), Artiklar i varu-
korg (bara vissa kommuner som har detta) eller Lagerpåfyllnad. Vid Artiklar i varukorg och Lagerpåfyll-
nad ska inte Patient eller Vårdenhet vara ifylld. I fälten "Uttag från eget förråd" och "Lagerpåfyll-
nad" visas de lager du är kopplad till. Klicka på pilen till höger om fältet om du vill ändra lager. 
 
OBS! Vid beställning till buffert är det alltid Lagerpåfyllnad som ska väljas. 
 
Därefter klickar du på Fortsätt för att gå vidare eller Radera om något blivit fel. 
 

Kundorderrader 
 

 
 
Detta är den andra beställningsbilden, där du fyller i dina beställningsrader. 
 
Här fyller du i fältet Artikel där du anger artikelnummer för den artikel du ska beställa. Vissa ar-
tiklar kan vara spärrade för beställning, i så fall visas ett felmeddelande. 
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Manuell förskrivning 
Manuella förskrivningar ska registreras i webSESAM som en kundorder och bifoga blanketten till 
kundordern. Det finns en lathund ”Manuell förskrivning i webSESAM” publicerad på hemsidan 
www.kalmar.se/khs  
 
Beställa vanliga tillbehör till individ 
 
Länken ”Komplettera levererad individ” visas i kundorderradsbilden när mottagaren har en leve-
rerad individ som är möjlig att komponenthantera 
 

 
 
Klicka på länken för att komma till en bild med mottagarens individer där kan man välja vilken av 
dem som ska kompletteras  
 

 
 
Markera och klicka på Fortsätt 
 
En bild visas med möjliga komponentartiklar och beställningsrutor där man kan markerar vil-
ken/vilka man vill beställa 
 

 
 
Om det inte är någon av de komponenterna man vill beställa kan man klicka på ”Vanligaste tillbe-
hören till: Xxxxxxxx” för att komma vidare till fler komponenter. 

http://www.kalmar.se/khs
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När man beställt de komponenter man önskar så kommer man tillbaka till kundorderraden som 
visar att det rör sig om en komponent till levererad individ. 
 

 
 
För mer information om komponenthantering, se dokument ”Komponenthantering” som är 
publicerat på hemsidan www.kalmar.se/khs.  
 
För att skriva en tilläggstext till artikeln, t.ex. med information till KHS, klickar du på Bifoga 
kommentar/bilaga på aktuell rad.  
 

 
 
Skriv texten i fältet Kommentar och klicka och därefter på Spara. Vill man ta bort den text man 
skrivit in går man tillbaka hit och väljer Ta bort allt.  
 

 
I antalsfältet anger du hur många enheter av artikeln du vill beställa. Anges inget antal sätts auto-
matiskt antal = 1. Beställer du komponenter som ex. vis. du ska ha 2 av lägg en orderrad 
för varje. 
 
När du fyllt i alla fälten klickar du på Spara ändringarna för att beställa fler artiklar eller gå vidare, 
klicka Avbryt för att gå tillbaka till föregående bild. 
 
Har du klickat på Spara ändringarna visas din beställningsrad på skärmen. Du kan nu beställa fler 
artiklar eller, när beställningen är klar, gå vidare genom att trycka på Fortsätt. 
 

http://www.kalmar.se/khs
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Vill du ta bort någon beställningsrad klickar du i rutan Ta bort på den raden/raderna och trycker 
på Spara ändringarna. Skulle du ångra dig efter att ha klickat i Ta bort-rutan, kan du klicka en gång 
till för att ta bort markeringen innan du sparar. 
 
Om du har påbörjat en kundorder och inte har artikelnumret kan du gå till Sök artikel för att hitta 
rätt artikel. När du får upp ditt urval kan du markera en eller flera artiklar och sen klicka på Be-
ställ så kommer du tillbaka till kundordern och artiklarna är tillagda i beställningen. 
 

 
 

Leveransuppgifter 

 
 
Detta är den tredje beställningsbilden, där du ser hela din beställning och uppgifter om mottagare 
och betalare.  
 
Under rubriken Mottagare visas patientens adress och telefonnummer. Du kan registrera ett 
nytt/ändra telefonnummer i bilden, vilket kommer att uppdatera SESAMs mottagarregister. Tele-
fonnummer till mottagaren är obligatoriskt vid registrering av kundorder. 
 
Under rubriken Hämta leveransadress från kan du genom att klicka på pilen till höger ange om leve-
ransadressen ska hämtas från kund eller patient. Leveransadressen visas på skärmen och du kan 
även skriva in andra adressuppgifter i fälten.  
 
Normalt sett levereras alla hjälpmedel till respektive kommuns buffertförråd förutom sängleve-
ranser. 
 
Vid beställningar och uttag ur eget förråd visas fältet Övrig information där du kan registrera fri text 
som skrivs ut på beställningen.  
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Bifoga fil till kundorder 
Du kan bifoga en fil som bilaga till kundordern. När du bifogar en bilaga kan du också skriva en 
kommentar i fältet Övrig information t.ex. Se bifogad fil. För att lägga till en bilaga klickar du på 
Bläddra vid fältet Bifoga fil till kundorder. Sök fram dokumentet du vill bifoga för att ange sökvägen 
till dokumentet. Klicka därefter på Lägg till. Om ni tillåter att den bifogade filen får vidarebe-
fordras till exempelvis leverantör markerar ni rutan Bifogas e-post utanför Sesam. 
 
Bilagorna visas som en länk på kundorderraden och öppnas i ett nytt fönster. 
 

 
 
Är alla uppgifter riktiga klickar du på Verkställ (eller trycker ENTER) för att skicka iväg din be-
ställning. Klickar du på Avbryt kommer du tillbaks till första beställningsbilden. 
 

 
 
Din beställning är nu registrerad. 
 
Vill du titta på din beställning klickar du på det kundordernummer som visas på skärmen. 
 
Till innehållsförteckning 
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Arbetsorder 

 
 
I bilden registreras arbetsorder. 
 
Ange om mottagaren är en patient eller en vårdenhet genom att klicka på pilen till höger i motta-
garfältet och markera önskad mottagartyp. Ange därefter personnummer resp. vårdenhetsnum-
mer, personnummer skrivs med samtliga siffror i en följd (ååååmmddxxxx).  

Upplysning om smittorisk e.d. 
När tekniker ska utföra arbete på plats hos brukare ska förskrivarna lämna upplysning om bruka-
ren har en smitta e.d. som innebär att teknikerna bör skydda sig. För att detta inte ska glömmas 
bort finns ett fält på arbetsordern (pga. sekretess nämns inte ”smitta”) Kontakta förskrivare med 
valbara alternativ Förskrivare ska kontaktas eller Förskrivare behöver inte kontaktas. Valet sparas i 
partsregistret och behöver inte registreras förrän det blir någon ändring. Är fältet blankt visas ett 
felmeddelande när man sparar så man tvingas välja ett alternativ. 
 
Fyll i individnummer för individartiklar och artikelnummer för övriga artiklar. Om individen står 
på er buffert i webSESAM ange då ert kundnummer som vårdenhet. 
 
Välj kund/leveransadress genom att klicka på pilen till höger i fältet och markera önskad kund. 
Normalt sett har ni bara er egen kommun som kund men det kan förekomma en annan kund 
också.  
 
I fältet Typ av åtgärd visas ett åtgärdsförslag, vill du ange något annat, klickar du på pilen längst till 
höger i fältet. Ett rullningsfält öppnas där du kan bläddra bland möjliga åtgärder, markera önskad 
åtgärd. OBS! Buffertreparation används endast när arbetet ska göras av den egna persona-
len i respektive kommun. För mer information, se dokumentet ”Buffertreparation” som 
finns publicerat på hemsidan www.kalmar.se/khs.  
 
För att registrera ett ärende till konsulent, exempelvis en utprovning, använder man sig av arbets-
order och bifogar aktuell blankett. För mer information, se dokumenten ”Registrera konsulentä-
rende i webSESAM” som finns publicerat på hemsidan www.kalmar.se/khs  
 
I fältet Aktivitetsprioritet kan du välja hur snabb åtgärd din arbetsorder kräver. Klicka på pilen till 
höger i fältet och välj önskad prioritet. Aktivitetsprioritet Akut debiteras med en högre taxa. 

http://www.kalmar.se/khs
http://www.kalmar.se/khs
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Hämtas/Utföres 
Klicka på +tecknet för att öppna upp för Adressuppgifter 
 

 
 
Välj var/hur arbetsordern ska utföras. 
 

 
 
Valet Hämtas för åtgärd markeras när man önskar att hjälpmedlet hämtas hos mottagaren. 
 
Valet Utföres på plats markeras när man önskar att arbetsordern utförs hos mottagaren. 
 
Valet Hjälpmedel lämnas till HMC markeras när man själv lämnar in hjälpmedlet till KHS.  
 
Var uppmärksam på att det är rätt adressuppgifter i fältet till vänster, om inte så kan man hämta 
dem genom att klicka på pilen till höger vid ”Hämta adress från”. 
Vid behov kan portkod eller övriga instruktioner anges. 
 
Klicka i fältet Felbeskrivning och beskriv felet eller vad som ska åtgärdas.  

Bifoga bilaga till arbetsorder 
Du kan bifoga en fil som bilaga till arbetsordern, exempelvis anmälan till utprovning. När du 
bifogar en bilaga kan du också skriva en text i fältet Kommentar t.ex. Se bifogad fil. För att lägga till 
en bilaga klickar du på Bläddra vid fältet Bifoga kommentar. Sök fram dokumentet du vill bifoga för 
att ange sökvägen till dokumentet. Klicka därefter på Lägg till. Om ni tillåter att den bifogade filen 
får vidarebefordras till exempelvis leverantör markerar ni rutan Bifogas e-post utanför Sesam. 
 

 
 
När du registrerat samtliga uppgifter klickar du på Verkställ för att sända iväg arbetsordern. 
Klickar du på Spara ändringarna uppdateras bilden på skärmen medan Radera rensar samtliga fält. 
 
. 
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Öronmärka arbetsorder till registrerad kundorder 
Du kan öronmärka en arbetsorder till en registrerad kundorder för att personalen på KHS ska 
göras uppmärksamma att dessa hör ihop. När kundordern är registrerad går du in på mottagarens 
hjälpmedelsbild, klickar på artikelnumret. (OBS! Kundordern får ej vara utlevererad) Klicka på 
Arbetsorder  
 

 
 
En ny arbetsorder öppnas och du får med dig uppgifter om patienten, artikel och benämning, fyll 
i den som vanligt och klicka på Verkställ. Då blir arbetsordern öronmärkt till den redan lagda 
kundordern och utleverans går inte att göra förrän arbetsordern är avslutad. 
 

 
 
För att lägga en arbetsorder på en komponenthanterad artikel se dokumentet ”Komponenthante-
ring” som finns publicerat på hemsidan www.kalmar.se/khs  
 
Till innehållsförteckning 
  

http://www.kalmar.se/khs
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eFaktura 
Denna funktion är behörighetsstyrd så alla har inte denna i menyn. 
 
I bilden kan du söka fram elektroniska fakturaunderlag för en viss betalare. 
 
För att söka måste du ange en betalare och en fakturatyp. Ange en betalare och klicka i ringen för 
önskad fakturatyp: försäljning, avtal, service eller samlingsfakturor. 
 
För att begränsa sökningen, kan man ange en eller flera inledande siffror i fakturanumret. Du kan 
söka efter fakturor för ett visst årtal eller år + månad med hjälp av fakturanumret. Fakturanumret 
inleds med årtal följt av månad, sökning på t.ex "1204" letar fram fakturor för april 2012. Du kan 
även begränsa sökningen genom att ange fr o m- och t o m-datum eller söka fakturor för en viss 
förskrivare/beställare eller för en specifik individ. Observera att du alltid får se hela fakturor, med 
samtliga rader, även om du i selekteringen angivit en viss förskrivare eller individ. Att ange en viss 
förskrivare eller individ vid selekteringen innebär att du får se fakturor där dessa ingår. 
 
Klicka därefter på "Visa fakturor". 
 
De fakturor som stämmer mot dina sökkriterier listas därefter på skärmen med uppgifter om 
fakturanummer, fakturadatum, betalare, antal rader och fakturabelopp. 
 
Välj vilken faktura du vill se fler uppgifter om och klicka på knappen för önskat format "Web" 
eller "Excel". 
 
Du kan välja mall för visning av fakturaunderlagen. Klicka på pilen vid fältet "Mall" och välj en 
mall innan du klickar på "Web" eller "Excel". Det kan finnas olika mallar för olika fakturatyper 
(försäljning, avtal, service och samlingsfakturor). Visning enligt en annan mall än standard, inne-
bär att du kan se de kolumner som är relevanta för dig, samt att kolumner och rader är sorterade 
utifrån dina behov. 
 
För mer information om eFaktura kontakta ekonom på KHS. 
 
Till innehållsförteckning 
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Meddelande 
I bilden visas meddelanden som skickas från Sesam2 när en arbetsorder/aktivitet är avslutad, en 
hämtorder är stängd eller makulerad och när utleverans är skapad på KHS för kundorderrad, 
delleverans, samt när hel kundorder är utlevererad.  Det kan även vara meddelande skickade från 
personal på KHS. Meddelandena visas i datumordning, med senaste meddelandet överst, och 
avsändare och ankomstdatum visas. Ett kuvert efter ankomstdatumet indikerar att meddelandet 
är "oöppnat" d.v.s. oläst.  
 

 
 
Klicka på ankomstdatum för det meddelande du vill läsa. 
 

 
 
Klicka på ordernumret för att öppna ordern.  
 
Det går också att ta bort meddelandet från denna bild genom att markera rutan vid Ta bort med-
delande och Verkställ 
 
Vill du ta bort samtliga meddelande kan du göra det genom att klicka på Ta bort samt-
liga meddelanden. 
 
 
 
 
Till innehållsförteckning 
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