AVVIKELSE/REKLAMATION i
webSESAM

Det går att registrera en Avvikelse/Reklamation på flera olika sätt. Via Hjälpmedelsbilden, Individkort,
Hämtorder, Arbetsorder, Följesedel och Dina uppgifter
Registrera Avvikelse/Reklamation i Hjälpmedelsbilden
1. Klicka på Hjälpmedel
2. Fyll i personnummer (ex. 191010101010) - Sök
3. Klicka på det artikelnummer som Avvikelsen/Reklamationen gäller

4. Klicka på Avvikelse/Reklamation

Mottagarens uppgifter och den artikel/individ det gäller läggs in automatisk.
5. Välj om det är Negativ händelse, Tillbud eller Reklamation det avser.
6. Välj Kategori vid pilen till höger
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7. Fyll i när händelsen inträffade, datum och tid. Var händelsen inträffade, vad som inträffade och
önskad åtgärd.

Vill du lägga till ytterligare information kan du göra det i Kommentars-fältet

8. Bifoga gärna en bild om något exempelvis är trasigt genom att klicka på Välj fil, när bilden är
vald, klicka på Lägg till

9. Klicka på Verkställ

För att titta på den registrerade Avvikelsen/Reklamationen, klicka på avvikelsenumret (blå länken).

Registrera Avvikelse/Reklamation från individkortet
1. Klicka på Individkort
2. Fyll i individnumret – Sök
3. Klicka på Avvikelse/Reklamation

Uppgifter om ev. mottagare och artikelnummer hämtas automatiskt.
4. Fyll i på samma sätt som ovan.
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Registrera Avvikelse/Reklamation utan mottagare, artikel eller individ
1. Gå in under Dina uppgifter
2. Klicka på Registrera avvikelse/reklamation

3. Här får du själv fylla i uppgifterna. Registrerar du en mottagares personnummer, artikel eller en
individ så kontrollerar systemet att de är korrekta.

4 (6)
Registrera Avvikelse/Reklamation från en Hämtorder
1. Gå in under Dina uppgifter
2. Klicka på Sök hämtorder

3. Välj vilken hämtorder det avser genom att klicka på hämtordernumret
4. Klicka på artikelnumret och sedan på Avvikelse/Reklamation

Uppgifter om mottagare m.m. läggs in automatiskt.
5. Fyll i enligt tidigare instruktioner.

Registrera Avvikelse/Reklamation från en Följesedel/Kundorder
1. Gå in under Dina uppgifter
2. Klicka på Sök levererade kundorder

3. Fyll i Kundorder- eller Följesedelsnummer

5 (6)
4. Klicka på Sök
5. Klicka på artikelnumret och sedan Avvikelse/Reklamation

6. Uppgifter om mottagare m.m. läggs in automatiskt.
7. Fyll i enligt tidigare instruktioner.

Registrera Avvikelse/Reklamation via Arbetsorder
1. Gå in under Dina uppgifter
2. Klicka på Sök arbetsorder

3. Ange arbetsordernummer och klicka på Sök
4. Välj vilken arbetsorder det gäller genom att klicka på arbetsordernumret
5. Klicka på Avvikelse/Reklamation uppe till vänster
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Mottagare m.m. kommer med automatik här ser du också att Avvikelsen/Reklamationen är
skapad från en aktivitet

6. Fyll i enligt tidigare instruktioner.
I detta fall blir avvikelsen/reklamationen öronmärkt till arbetsordern.
Behöriga användare är satta så att bara den som registrerat avvikelsen plus hjälpmedelschefen (eller
motsvarande) kan läsa avvikelserna/reklamationerna. Hjälpmedelschefen (eller motsvarande) kan lägga
till fler användare per avvikelse/reklamation om behov finns.
När hjälpmedelschefen (eller motsvarande) har åtgärdat avvikelsen/reklamationen och den avslutas
kommer det ett meddelande i webSESAM att den är avslutad med en länk till svaret och vilka åtgärder
som är vidtagna.
Det går även att hitta en avslutad Avvikelse/Reklamation via Dina uppgifter – Sök avvikelse/reklamation.
Där ser du statusen på avvikelsen/reklamationen. Välj en som är avslutad och öppna den så ser du Åtgärd/Åtgärdskod, Klassificering/Riskbedömning, Delprocess, Sannolikhet, Allvarlighetsgrad, Riskvärde,
Beskrivning och Svar.

