
 

MINNESANTECKNINGAR 
WebSESAM-grupp 20-10-20 

  
 

KHS 
(Kommunal hjälpmedelssamverkan i Kalmar län) 
Franska vägen 10 
393 56 Kalmar 

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

Besöksadress Kalmar 
Franska vägen 10 
Besöksadress Västervik 
Timmergatan 2B 

 

 
 
 
 

Närvarande: (via Teams) 
Linda Iwarson, Borgholm  
Erika Sandström, Torsås  
Evalena Karlsson, Vimmerby  
Gabriella Johansson, Mönsterås  
Sandra Björklund, Oskarshamn  
Irene Lenning, Högsby  
Isabelle Almér, Hultsfred 
Sofie Gustafsson, Västervik  
Yannik Faber, Nybro  
Anita Karlsson, Kalmar  
Caroline Fryklund, Kalmar  
Karin Siltberg, Mörbylånga  
Karin Hellström, KHS  
Belinda Svensson, KHS 

 
Föregående minnesanteckningar 
 
Karin gick igenom minnesanteckningarna. Inköp B-hjälpmedel via Sesam2 – Högsby 
kvar, ska bokas in i början på nästa år. Heida, som har slutat, skulle startat upp en grupp 
för de som gör inköpen men Håkan får lyfta detta när han känner sig redo.  
 
Projekt Visma webSesam  
 
Sari från Visma visar en demo på nya Visma webSesam för hela gruppen. 
Önskan inför nästa möte om vi kan få en visning av e-faktura. 
Region Skåne har varit piloter och är på väg in i Visma webSesam med start 1 december. 
KHS måste skriva avtal med Visma om att vi ska gå in i nya Visma webSesam. Förstudien 
med KHS kommer troligtvis genomföras hösten 2021 (beräknas ta 1–3 mån) och att vi 
sen går i drift under våren 2022. Vi kommer få tillgång till en testmiljö i samband med 
förstudien och då kommer antagligen alla i webSESAM-gruppen vara med som “piloter”. 
Oklart i dagsläget i vilken omfattning KHS kommer att köra utbildningar eller om Visma 
kommer skapa något utbildningsmaterial, kan ev. bli någon form av e-learning. 
Förslag från Högsby att rehab-personal ska vara med i projektet också för att få med allas 
synpunkter och frågor. 
 
Varukorg – status 
 
Ligger några gamla varukorgar kvar, gå gärna in och kolla. Kalmar har använt det tidigare 
men haft strul med uppkopplingen på deras buffert och då har det tagit lite för lång tid. 
Säg till om det är fler som är intresserade av att använda varukorg. 
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Inventering artiklar på buffert i webSESAM 
 
Torsås har använt det en del, smidigt efter stora inventeringen att kunna rätta upp ev. 
missar. Hör av er om det är fler kommuner som vill kunna inventera enstaka artiklar i 
webSESAM. Vimmerby snart dags för ny inventering, återkommer inför det, vill få till-
gång till den funktionen.  
 
KHS inventerar 18 november 
 
Kommer som nyhet på hemsidan. KHS stängt from eftermiddag 17 november till och 
med förmiddag 19 november. Inga utleveranser i Sesam kommer att ske då. 
 
Ej avslutade buffertreparationer 
 
Kommunernas buffert-reparationer, ligger många som är gamla, bra om alla kommuner 
kollar av under “Öppna arbetsorder” så de kan rensas av och se så det inte är någon order 
som var meningen att den skulle in till KHS. 
 
Nytt SITHS-kort med e-ID 
 
De nya SITHS-korten har funnits ett tag men skillnaden mot de gamla korten är att man 
får ett val första gången man loggar in i webSESAM, antingen HSA-ID eller personnum-
mer. Det är HSA-ID som ska användas för att komma in i webSESAM. 
 
Sänghanteringen och transporterna 
 
KHS kommer från 1 januari 2021 ta över både sänghanteringen och transporterna ut till 
kommunernas buffertförråd.  
Från Torsås: önskemål att kunna få direktleverans av andra hjälpmedel ut till patient i 
samband med sängleverans. 
 
Önskemål om att kunna få reda på om och när en produkt kommer t.ex. om den 
är försenad, få ett meddelande om beräknad leveranstid. 
 
Om hjälpmedlet finns hemma och det finns tillgängligt saldo får man först leveransdatum 
dagen efter då vi har 8 timmars plocktid i Sesam för att göra utleverans. Gå in på den 
lagda kundordern (via Dina uppgifter) så får man ett planerat leveransdatum beräknat på 
ovanstående samt vilken dag man har leverans.   
  
Finns en funktion där man kan få ett meddelande när leveransdatumet ändras (samma 
meddelandefunktion som när en kundorder är utlevererad eller en arbetsorder är avslu-
tad). Sesam kör en leveransoptimering varje kväll så om något inte fanns på lager vid be-
ställningen/-förskrivningen och det antingen kommer i retur till KHS eller om det köps 
in och man får ett bekräftat leveransdatum från leverantören så uppdateras detta, plus att 
det anpassas efter turbilstiden (er leveransdag). Det är dock bara ett planerat leveransda-
tum beroende på om vi får leveransen från leverantören enligt beräknat leveransdatum. 
 
Fråga: Önskas det att vi kopplar på meddelandefunktionen ang. leveranserna, detta blir i 
så fall på alla leveranser även lagerpåfyllnader. 
Svar: Ja, vi testar. Gruppen får återkomma om det upplevs som att det blir alldeles för 
många meddelanden. 
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Få veta om t.ex. rullstolen kommer med vår leverans en viss dag eller ej. 
 
Får ni ett meddelande i webSESAM:  
Utleverans/delleverans är utförd för kundorder 2042XXXX då är den klar och utlevere-
rad i Sesam2 och bör komma med er nästa leverans.  

  
Går ni in på den kundordern och öppnar upp den så står det 2 datum och planerat leve-
ransdatum är den dagen ni har leveransdag (turbilen) och faktiskt leveransdatum är datu-
met då den levererades ut i Sesam2. Behöver man mer koll så får ni ringa lagerpersonalen 
på KHS.  
 
Utbildningar i “gamla” webSESAM under våren 2021? 
 
Ja, behövs för nya förskrivare  
 
Nytt möte 
 
Vi kallar till ett möte under våren så vår vi se om vi kan träffas på plats eller om det blir 
via Teams. 
 

 


