
 

WebSESAM-grupp 21-06-08 
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KHS 
(Kommunal hjälpmedelssamverkan i Kalmar län) 
Franska vägen 10 
393 56 Kalmar 

Tel  0480-45 00 00 vx 
Fax 0480-45 28 50 
khs@kalmar.se 
www.kalmar.se/khs 

Besöksadress Kalmar 
Franska vägen 10 
Besöksadress Västervik 
Timmergatan 2B 

 

 
 
 
 

Tidpunkter för dagen 
 
10.00 Start 
12.00 Avslut 
 
Agenda 
 

• Presentation  
• Föregående minnesanteckningar- 
• Visning e-faktura 
• Lite kom ihåg, önskemål från de olika arbetsgrupperna på KHS  
• Placering av taklyftar- från besiktningsansvarige 
• Uppgradering till release 2021.2  
• Projekt Visma webSESAM  
• Övrigt 

 

Presentation deltagare: 
 
Belinda Svensson, KHS-sammankallande 
Farah Mahdi, KHS- sekreterare 
Elisabet Bjelkfors Gisler, KHS- ekonom 
Anette Jönsson, Borgholm  
Helena IIIerstam, Mörbylånga  
Karin Siltberg, Mörbylånga  
Caroline Fryklund, Kalmar  
Anita Karlsson, Kalmar 
Ingrid Wixner, Emmaboda 
Isabelle Almér, Hultsfred  
Gabriella Johansson, Mönsterås 
Ann Viktor, Mönsterås 
Sara Eriksson, Nybro  
Evalena Karlsson, Vimmerby  
Viktoria Ström, Vimmerby 
Sandra Björklund, Oskarshamn  
Erika Sandström, Torsås 
Frånvarande:  
Irene Lenning, Högsby 
Sofie Gustavsson, Västervik 
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Målsättningen med gruppen som består av 1 representant från varje kommun och 2 re-
presentanter är bland annat: 

• Vara lite av en "super-user" när det gäller webSESAM. 
• Introducera nyanställda i webSESAM innan KHS erbjuder webSESAM-utbildning 
• Delge berörda nyheter och förändringar i webSESAM 
• "Bollplank" till KHS i webSESAM-frågor 

 

Föregående minnesanteckningar:  
 
Nedan punkter avhandlades:  
 

• Önskemål om visning av e-faktura.  
• Inventering i kommuner vad gäller inköp - Högsby kvar som ej inventerat.  
• Visma websesam – leasing av demo är ute. Nytt system kommer att ersätta den gamla portalen.  
• Information om att Malmö har börjat med förstudie.  
• Öppna arbetsorder – buffertreparationer 
• Ny variant av SITH-kort med val personnr eller HSA-ID, det är HSA.id som ska användas 
• Meddelande funktion på leveransdatum är igång för att kunna se leveransdatum.  

 

Visning e-faktura:  

Elisabet visar e-faktura.  
 
eFakturafliken finns i webSesam i den högra fliken.  
Faktura skickas ut till kommunerna en gång i månaden.  
För att kunna hitta egna fakturor fyller man i betalare. Det räcker med att fylla i betalare och samlingsfaktura 
för att få fram sökresultat av fakturor men kan vara bra att begränsa genom att även välja 21 (för år 2021) i 
fältet “fakturanr som börjar med”.  
Alla transaktioner och fakturor visas under sökfliken för e-faktura.  
Det som köps från andra kommuner visas också i sökresultatet.  
För att se köp och försäljning kan man öppna fakturan genom att klicka på Excelfilen i högra sidan på re-
spektive faktura.  
 
Är man intresserad av att specificera sökningen efter förskrivare, ISO-kod eller per månad kan man göra 
detta via Excelfilen.  
Excelfilen omfattar mycket information och beroende på vad man söker kan man filtrera filen efter exem-
pelvis specifik ISO-kod.  
 
Har man funderingar frågor kan man vända sig till ekonom Elisabet Bjelkfors Gisler KHS för en ge-
nomgång. 
 
Frågor:   
 
Erika Sandström: 
Är e-fakturan ett tillval? 
Ja, e-faktura är ett tillval som man lägger till i websesam. E-faktura är inte automatiskt kopplad i webSesam, 
utan en behörighet som cheferna ute i kommunerna fyller i när de önskar behörighet till personal. 
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Lite kom ihåg, önskemål från de olika arbetsgrupperna på KHS: 
 

• Det är viktigt att inte glömma komponenthantera när man lägger en kundorder oavsett om man läg-
ger en tillbehörbeställning eller en ny kundorder. Det är viktigt att komma ihåg att koppla tillbehör 
till individen så att de följer individen vid leverans och följer med individen i returen.  
 

• Påminnelse från konsulenterna om hur köp och sälj tillämpas, att kommunen blir ägare till individen 
man beställt. 
Ibland väljer man att beställa tre olika hjälpmedel (tex tre olika storlekar) för att kunna testa vilket 
som passar och returnera de andra. Vilket medför att kommun som köper in hjälpmedel förblir ägare 
tills hjälpmedlet tills annan kommun har behov och beställer. (Detta är något som påverkar kommunens 
ekonomi) 

 
Med tanke på att kommunerna köper av varandra blir det onödiga inköp av hjälpmedel som står och tappar 
värde.  
 
Caroline Fryklund:  
Är det rullstolarna konsulenterna tänker på? 
Belinda; Ja, det läggs till exempel, samma rullstol med olika storlekar för att man inte bestämt sig för vilken 
rullstol man behöver, dessutom täcker oftast en storlek flera sb.  
 

• Från lager och tekniker: Reservdelar bör inte läggas som en ny kundorder, reservdelar (delar som är 
trasiga och ska ersättas med nya likadana) ska beställas via aktivet/arbetsorder, med aktivitetstyp ” 
beställning av reservdelar”. Är kanske främst vissa buffertförråd som gör dessa beställningar för en-
klare lagningar men tillämpas även på patientförskrivna hjälpmedel. 
För att lite tydligare förklara: spelar ingen större roll om delen står som reservdel eller tillbehör i se-
sam (det är oftast leverantören som bestämt), utgå ifrån att är det en del på tex en rullstol som ligger 
på hjm-bilden idag, som gått sönder och ska bytas ut, då kan man använda denna aktivitetstyp för då 
sker ingen förändring på hjm bilden. Är det ett tillbehör som ska synas på hjm-bilden som man inte 
haft innan så ska det läggas tillbehörsbeställning/kundorder. 

 

Placering av tak lyftar- från besiktningsansvarige:  
 
Vår lyftbesiktningstekniker önskar att det på taklyftarna ska finnas aktuell placering samt kontaktuppgifter 
såsom telefonnummer till patient, personlig assistent eller anhörig för att underlätta inför besiktningarna av 
lyftarna. 
  
Sara Eriksson:  
Vi har en enhet med 6 avdelningar som har 6 olika telefonnummer ska telefonnummer till specifik avdelning 
finnas med?  
 
Svar: Är taklyften förskriven på rätt enhet och telefonnumret ligger rätt till enheten så blir det bra. Och att 
rätt individ har rätt rumsplacering. Skulle man ställt undan en lyft i källaren eller på förrådet så skriv det i 
placeringen så vet besiktningsansvarige det.  
 
 
Caroline Fryklund: 
Undrar om vi idag fortfarande drar ut listor om uppdaterade personuppgifter vad gäller besiktning av taklyft. 
 
Svar: Inga listor dras ut längre, utan besiktningsansvarige gör ett förarbete innan han ger sig ut på fältet. 
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Uppgradering till release 2021.2:  

Belinda informerar om nästa release för både Sesam och webSesam. 
 
Testmiljön uppgraderas på fredag den 11 juni. Samtidigt får vi en ny kopia av databasen inlagd. Vi kommer 
be ett par stycken av er att testa av funktionerna efter installation. 
 
8 september är det planerat att uppgradera i produktionsmiljö.  
 
Den enda punkten i releasen som påverkar webSesam är: 
Ersättningsartiklar 
När man lägger till flera artiklar samtidigt på en kundorder, t.ex via beställningsmall eller artikelsökning, har 
webSesam hittills inte hanterat ersättningsartiklar korrekt. När flera av de tillagda artiklarna ingick i en ersätt-
ningsgrupp har man endast fått upp ersättningsdialogen för den första av dem. Vi har nu förändrat hante-
ringen så att ersättningsdialogen kommer upp för samtliga artiklar som ska läggas till och som ingår i ersätt-
ningsgrupp. 
 
Nytt för Sesam2 – kategori Inköp/godsmottagning  
UDI 
Den nya releasen gör det möjlighet för spårbarhetinformation. UDI- märkning ska kunna läsas in vid 
godsmottagning. 
 
Gabriella Johansson: 
Alla hjälpmedel ska börja kunna spåras enligt hennes chef är det detta som avses med spårbarhetsinformat-
ion. Individer och dynor kan bli spårbara.? 
 
Svar: Vi återkommer med tydligare information till höstmötet. Det vi vet är att det är individer i första hand 
som kommer ha märkning. 
 
 

Projekt Visma webSESAM: 
 
Förstudien kommer inte genomföras än. Beslut om när skjuts upp till våren 2022 med tanke på att 
Visma fortfarande jobbar med utvecklingen av Visma webSesam, flera avgörande delar saknas för att det ska 
fungera i vår verksamhet som tex avvikelsehanteringen. 
Skåne gick igång i våras- de upplever att de gick in i det för tidigt, att produkten inte var klar och att det har 
varit ett tufft jobb, att utvecklingsmässigt/informationsmässigt är de fortfarande inte helt nöjda, arbetet fort-
går. Malmö stad har precis påbörjat förstudien och vi kommer följa deras utveckling under hösten, de räknar 
med att gå ”live” våren 2022.  
 

Övrigt:  
 
Belinda ber samtliga förmedla information nedan till respektive chef: 
 
När det sker personalförändring önskar Belinda få information om detta för att kunna registrerar bort 
om någon slutar likväl registrera ny användare när någon ny börjar. Detta på grund av att vi inte ska 
behöva ha fler dyra licenser än vad som används. 
Ska se om vi (KHS) kan ta fram listor och mejla ut över användare som inte varit aktiva under senaste 
tiden. Hittar ingen enkel utsökning i dagsläget men vet att vi gjort detta tidigare. 
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Sara Eriksson: 
Önskvärt att större antal artiklar vid nytt upphandlat sortiment ska vara importerat/synligt i web-
sesam, för att slippa höra av sig och be att få in en artikel i taget vid behov.  
 
Svar: Vi tar detta med inköpare Håkan, dock vill vi inte köra in fler sesamnummer än vad som an-
vänds då vi fyller systemet. Men ser att det borde gå att kanske be buffertpersonal titta över vid nya 
upphandlingar de mest gångbara storlekarna tex av en dyna och se så de kommer in i web-
Sesam/Sesam2 och görs tillgängliga för inköp. 
 
 
Caroline Fryklund/Anita Karlsson: 
Hämtorder. Gör man fel så kan man inte makulera eller ändra själv i webSesam. Anser att det borde 
finnas möjlighet att kunna makulera själv. 
 
Belinda – det är inte möjligt att kunna makulera hämtorder själv. Råkar man göra fel kan man höra av 
sig till oss på KHS så löser vi en makulering eller ändring av hämtorderorsak vilket oftast är det som 
är dilemmat eller att man inte fått med rätt artiklar. Man måste välja orsak innan man väljer artiklar för 
att det ska bli rätt. Men vi på KHS kan ändra orsak om det skulle blivit tokigt eller makulera om det 
önskas. Bara att mejla mig eller Farah. 
 
Evalena Karlsson:  
Undrar när nästa förskrivardag utbildning är?  
 
Konsulenterna kommer ut med en tid längre fram, preliminärt är det en halvdag/em bokat Tors 30 
sep. 
 
Evalena Karlsson:  
Det skulle finnas en aktuell mejllista till buffertpersonal i de olika kommunerna för att enkelt komma i 
kontakt tex vid behov av udda hjälpmedel som skulle kunna säljas mellan kommunerna som inte går 
via KHS. 
 
Sara Eriksson -  
Mejlar den lista över buffertpersonal som hon fått till sig tidigare till samtliga deltagare i webSesam-
gruppen efter mötet, Belinda uppdaterar den och mejlar ut igen i slutet på v 24.  
 
 
Vem gör vad på KHS admin: 
Belinda- Behörigheter och systemfrågor, samt registervård. 
Farah- Registervård, skapa och koppla artiklar, övertaganden in och inom KHS. 
Håkan- Alla inköps och avtalsfrågor och frågor ang upphandlingar. 
Elisabet- Alla frågor som rör ekonomi, e-fakturor och prisfrågor på hjm vid övertaganden/utflyttade. 

 
Under semester täcker vi för varandra och telefoner är alltid ställda till kollega i tjänst. 
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