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Deltagare: 
 
Kristina Ilemark, Hultsfred 
Irene Lenning, Högsby 
Anita Karlsson, Kalmar 
Gabriella Rosberg, Mönsterås 
Karin Siltberg, Mörbylånga 
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Föregående minnesanteckningar 
 
Gick igenom föregående minnesanteckningar.  
 

• Inköp av B-hjälpmedel är en punkt på agendan idag 
• Minnesanteckningarna är publicerade på hemsidan under Förskri-

vare/WebSESAM/WebSESAM-grupp/Minnesanteckningar 
• Beskrivningsfältet är nu aktiverat så det syns i webSESAM 
• Enklare utbildningar har hafts för ex. vis. sjuksköterskor. Anna M och Karin har 

varit ute på plats i bl.a. Torsås och Vimmerby 
• Allmän info i webSESAM – ligger nu mera bara en länk till hemsidan där vi publi-

cerar all information från KHS 
• Turistlån i kommunerna, några som börjat använda det. Önskemål om att lägga 

rutinen i rutinhandboken eller som en egen ”lathund” under Handböcker och 
manualer på hemsidan. 

 
Projekt Visma webSESAM 
 
Går långsamt framåt och Visma hade inte mycket mer att visa än vid förra mö-
tet i höstas, de hade en demo där vi kunde se en beställning och lite hur det var 
uppbyggt med flikar så det ska vara lättare att se vad man har öppet. 
Det kommer att vara en testperiod för några kunder Q3-Q4 2018, pilotperiod 
Q1-Q2 2019. De räknar med att släppa den första releasen av Visma web-
Sesam i juni 2019. För vår del räknar vi nog med att det bli hösten 2019 som vi 
kommer att uppgradera till den. Vad det kommer att innebära för oss och vil-
ket jobb det blir har Visma inget svar på idag. Någon form av e-learning (ut-
bildning via nätet) har de sagt de ska fixa. Om det blir något att visa innan 
nästa WS-grupp så kallar Karin ihop gruppen. 
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Ny release 2.44 
 
Gick igenom de förändringar som kommer efter uppgraderingen som kommer att ske 
den 13 juni. Karin lägger ut en nyhet på hemsidan med bifogad fil på det som ändras.  
 
Det som kommer påverka oss mest är att istället för att ha kvar rubriken Text på kundor-
derrader och en ruta som markeras för information så har Visma lagt en länk som heter 
Bifoga kommentar/Bilaga där man ska skriva in exempelvis inställningar för sitthöjd m.m. 
på en Cross-rullstol. KHS har tagit fram ett förslag där vi tar bort de 3 valen för inställ-
ningar och lägger en beskrivande text på artikelnivå istället och skriver det i Bifoga kom-
mentar/Bilaga på artikeln. Det kommer då med på plocklistorna till KHS men även i 
webSESAM så på så vis blir det en förbättring. Karin tar det även med konsulenterna så 
det funkar som vi tänkt. 
 
Knapparna ”Spara ändringar” ”Avbryt” ”Fortsätt” är flyttade så de hamnar direkt över 
kundorderraden. 
 
Individer med Aktivitetstypsscheman ”FU 365 dagars intervall” bör man vara uppmärksam så 
senaste FU inte är för långt tillbaka i tiden. Det bör vara 1 år och eventuellt någon månad 
mer tillbaka, är det ett äldre datum så tag kontakt med någon av KHS lyftbesiktningstek-
niker. 
 
Röd text som kommer upp när man ska registrera en kundorder har fått texten ”Markera 
vilka hjälpmedel som ska skickas tillbaka till KHS” man behöver alltså inte göra något annat.  
 
GDPR 
 
När man söker på individ och inte skriver hela individnumret utan söker med * före eller 
efter och man får träff på flera individer så visas inte personnummer när individen finns 
hos en mottagare utan bara texten ”Finns hos mottagare” däremot om det är en vården-
het så visas vårdenhetsnumret. 
 
Individhistoriken som tidigare funnits på individkortet är borttaget eftersom individhisto-
riken inte bedöms vara relevant information. 
 
Man har tagit bort kolumnen Mottagare ur sökresultatet vid Sök kundorder, Sök arbets-
order och Rekvirerat per förskrivare. 
 
Inga personuppgifter förekommer för meddelanden avseende hämtordrar eller aktiviteter. 
 
e-Faktura kommer att bli ett tillval om man ska ha tillgång till det men när releasen tas i 
drift kommer alla registrerade användare att få det men respektive verksamhetschef får 
avgöra vilka som ska ha tillgång till det eftersom listorna som tas fram i Excel innehåller 
personuppgifter. Kari tar det med ledningsgruppen i juni. 
 
Diskuterades om CFR kunde tas bort eller inte men många använder den för att hitta 
patienterna om man inte har hela personnumret. Karin kollar med dataskyddsombudet 
om det är ok att ha den kvar så att alla kan se den. 
 
Vi ska under hösten starta upp arbetet med accesskontroll så man bara ser de patienter 
som tillhör ens egen kommun, ska även kolla om det slår igenom i CFR:en. 
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Behovstrappan 
 
Behovstrappan fungerar hos alla kommuner utom Mönsterås, det ligger hos deras IT. 
Karin skickar mailet från Visma med inställningarna till Gabriella som får ta det vidare. 
Visade hur man kan hitta Behovstrappan utan att gå via webSESAM, den finns på vår 
hemsida under Allmänhet. Det finns även under Frågor och Svar hur man hittar den. 
 
 
WebSESAM-konton och utbildning nya användare 
 
Vid kontakt med andra organisationer som har webSESAM så har många krav på utbild-
ning i webSESAM innan man får sitt konto. Gruppen tyckte att man får en genomgång av 
sin webSESAM-ansvarige och jobbar ett tag innan men sen går på utbildning. Vi föreslår 
att vi erbjuder WS-utbildning en gång per månad i KHS lokaler i Kalmar och Västervik 
från hösten -18. Blir det bara några anmälningar så kör vi (minst 2) annars så hoppar vi 
över till nästa månad. När nya Visma webSesam kommer så får vi se hur vi gör med ut-
bildningarna då. 
 
 
Förskrivare ska kontaktas (registrering direkt på hjälpmedelsbilden) 
 
Karin visade hur man kan lägga in”Förskrivare ska kontaktas” eller ”Förskrivare behöver inte 
kontaktas” på patientens hjälpmedelsbild man behöver alltså inte vänta tills man registrerar 
en arbetsorder då det är obligatoriskt. Diskussion om den knappen bara ska användas vid 
smitta eller om det kan finnas andra orsaker till att man vill bli kontaktad innan någon av 
KHS personal åker dit. Gruppen tyckte att den borde användas även vid andra anledning-
ar men att man tänker på att det följer patienten hela tiden och inte bara vid just den tid-
punkten. Karin tar upp detta med KHS personal. 
 
Togs upp på KHS APT och man kom överens om att när ett nytt ärende (arbetsorder/aktivitet) skapa-
des så ska man följa vad som står i det fältet, däremot om man haft kontakt med förskrivaren vid första 
tillfället och man åker ut igen i samma ärende och man vet anledningen till att de ska kontaktas så be-
höver man inte göra det. 
 
Inköp av B-hjälpmedel via Sesam2 
 
Erika berättade hur det gått i Torsås som från och med måndag 28 maj kör 
inköp via Sesam2 i produktionsmiljön. Ska ta fram lagervärdet efter invente-
ringen. 
 
Först sker en utbildning i Sesam2 Test (med SITHS-kortsinloggning) hur man 
gör inköp, godsmottagning m.m. Utbildningen görs på plats i respektive kom-
mun. De mindre kommunera har vi slagit ihop vid utbildningstillfället sen blir 
uppstarten en dag för varje kommun. 
   
Inventering av buffertförråden görs direkt innan start i produktion för att få 
aktuella lagersaldon. Förberedelser innan inventeringen är viktig, rensa bort 
hjälpmedel som inte används längre, märka upp artiklarna med Sesams artikel-
nummer och ev. leverantörens artikelnummer. Inventeringen tar minst en dag 
beroende på hur mycket man har på buffert samt hur många som är med. In-
venteringsdagen är Heida och Karin med och stöttar upp, lägger in artiklar som 
inte finns i Sesam och hjälper till med registrering av inventeringsunderlagen. 
Alla individer som står på buffert ska också inventeras. 
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Från utbildningstillfället till start i produktion bör det inte ta mer än max 3 
veckor. Målet är att alla kommunerna ska vara igång och göra inköp via Se-
sam2 till sommaren 2019. Kari kommer att ta upp detta på nästa ledningsgrupp 
i juni och det är respektive verksamhetschef som bestämmer om man ska gå 
med.  
 
Några av fördelarna med att göra inköp av B-hjälpmedel via Sesam2: 
 
Se aktuella lagersaldon vid beställningar i WS 
Få bättre översikt över sina inköp av B-hjm 
Få bättre översikt över försenade leveranser av B-hjm 
För att enklare kunna ta fram statistik över inköp av B-hjm som underlättar 
inför nya upphandlingar samt för kommunens budgetarbete 
Se så kommunerna följer sina avtal vid inköp av B-hjm 
Se vilka artiklar som används och vilka som är hyllvärmare. 
 
Västervik-Kalmar möte med webSESAM-gruppen varannan gång 
 
Efter diskussion med Kari så är det mest kostnadseffektivt att vi har våra mö-
ten på KHS då det finns bra lokaler att använda. Vi har även annan personal på 
plats om det kommer frågor till dem. Vi växlar med att vara i Västervik på vå-
ren och i Kalmar på hösten.  
 
 
Övrigt 
 
Retur till buffert 
Retur av individmärkta hjälpmedel, retur av komponenter, utleverans av indi-
vider med komponenter från buffert, utleverans av individer som ska ha, men 
saknar, komponenter och utleverans av komponenter från buffert. Viktigt att 
detta blir rätt inför inköp av B-hjm via Sesam och inventering men även så att 
hjälpmedelsbilden är korrekt. Sammanfattning av detta kommer att finnas som 
en lathund under Handböcker och manualer på hemsidan. 
 
Förskrivarutbildning 
Informerades om förskrivarutbildningarna i höst. Kommer under evenemang 
på hemsidan. Kalmar 19 september och Västervik 20 september. 
 
Reparation av sängar 
Fråga om vad man får fixa själva ute när det gäller sängarna, är det ok att göra några repa-
rationer utan att blanda in sängförrådet? Karin tar med sig frågan till Kari som kommer 
att ta upp detta på ledningsgruppen i juni. 
 
Ersättningsgrupper 
Någon tyckte att ersättningslogistiken när det gäller Lyftar Uno 102 EE till Viking S inte 
fungerar då den är mindre. Karin tar det med konsulenterna. 
 
Information på hemsidan 
Inför uppgradering av Sesam/webSESAM så lägger vi en nyhet om det på hemsidan men 
även mailar till WS-gruppen med de dokument vi tittat på idag. När det gäller uppgrade-
ring av webSESAM så lägger vi även info om det på första sitan i webSESAM med länk 
till mer information på hemsidan. 
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Man önskar att vi lägger en Nyhet när vi gjort uppdateringar av vikt på hemsidan så man 
slipper leta efter förändringar. Karin berättar att de efterlyser en prenumerationstjänst hos 
ansvariga för Kalmar kommuns hemsida men fått besked att det inte finns än. 
 
Lyftbesiktningar 
Någon undrade hur lyftbesiktningsteknikerna kollar så uppgifterna är aktuella innan de 
åker ut på besiktning. I något fall så hade patienten varit avliden några veckor när de kom 
och skulle göra besiktning. Karin kollar detta. 
 
Arbetsordrar 
Telefonnumret faller bort på vissa arbetsordrar. Karin kollar detta. 
 
Buffertreparation 
En del som inte använder sig av aktivitetstypen Buffertreparation, Kalmar tycker den är jät-
tebra då man får koll på de reparationer som även görs på B-hjälpmedel. Anita mailar 
Kalmars rutin till Karin så skickar hon med den med minnesanteckningarna. 
 
Nästa möte 
 
Näste möte med webSESAM-gruppen blir den 25 oktober 2018 på KHS i Kalmar. Om vi 
behöver träffas innan så kallar vi till möte innan. 
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