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Närvarande:  
Linda Iwarson, Borgholm 
Erika Sandström, Torsås 
Evalena Karlsson, Vimmerby 
Mikaela Andersson, Vimmerby 
Gabriella Rosberg, Mönsterås 
Sandra Björklund, Oskarshamn 
Irene Lenning, Högsby 
Sofie Gustafsson, Västervik 
Emma Ingelsson, Nybro 
Anita Karlsson, Kalmar 
Carina Ljung- Arvidsson, Kalmar 
Malin Eriksson, Mörbylånga 
Karin Hellström, KHS 
Belinda Svensson, KHS 
 
Föregående minnesanteckningar  
 
WebSESAM-konton - inte meddelat ex. vis föräldraledighet och då är de bortplock-
ade, ta det med respektive chefer men också i ledningsgruppen att det måst göras. 
 
Byte ansvarig förskrivare – skulle tas i ledningsgruppen, är nog inte gjort. Ingen av de 
medverkande som hört något om detta, Karin tar det vidare med Kari så det kom-
mer upp i ledningsgruppen. 
 
Lagerflyttar till kommunernas buffert – kompletterat KHS rutin med att teknikerna ska 
kontrollera så artikeln är förskrivningsbar i webSESAM 
 
Skrotingsrutin för rollatorer - Västervik har en skrotningsrutin för rollatorer som skulle 
skickas till Petra? Har någon fått den? Oklart, vi får kolla med Petra/Pierre kanske? 
Önskas att det tas i ledningsgruppen för att klargöra skrotningsrutinen. 
 
Projekt Visma webSESAM  
Demo av Visma WebSesam, Sari på Visma visar oss via Skype.  
 
Info från Sari:  
Sortimentskatalog kommer ersätta Behovstrappan.  
Ev. aktuellt med koppling mellan journalsystem och webSESAM, (anpassning) 
Region Kalmar kommer ha koppling från Cosmic Link till Sesam LMN. 
 
Frågor från gruppen till Sari:  
Angående färgsättningen, kommer den vara möjlig att byta, för de ljuskänsliga?  
Svar från Sari via mail senare: 
Vi kommer inte i dagsläget att bygga in möjligheten för användare att själv ändra färger 
och bakgrundsfärger. 
I sök artikel, i den extra rullgardinen, ” I sortiment”, betyder det ”upphandlat”?  
Kommer varukorgsfunktionen finnas kvar?  
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Kommer att krävas en del arbete av gruppen också men i vilken utsträckning vet vi 
inte än. Vi är planerade till FAS 3 vilket innebär preliminärt i januari 2022 men ar-
betet måste påbörjas långt innan.  
 
Varukorg – status 
Det ligger idag (191106) 10 aktiva varukorgar, den äldsta sen vecka 1908 så be era 
förskrivare kolla upp så de inte har kvar gamla varukorgsbeställningar. Det ser ut 
som det används av en del för det är gjort drygt 600 varukorgsbeställningar som är 
åtgärdade under året. 
 
Kalmar är nöjda med varukorgen, de har en dator på förrådet till detta. Önskan är 
att förrådspersonalen skulle kunna se allt som ligger i varukorg på ett enklare sätt 
för alla Kalmars förskrivare och inte behöva gå in per kundorder.  
 
Borgholm som inte har dator att tillgå i förrådet använder det mindre. Det är möj-
ligt att gå in på andras varukorgar och förskriva ut hjälpmedel. Önskan om att för-
rådspersonalen skulle kunna lägga hjälpmedel i förskrivarnas varukorg när de lägger 
beställningar.  
 
Inköp av B-hjälpmedel via Sesam2 – status 
Har det som en punkt denna gång men hör inte hemma i webSESAM-gruppen. 
Västervik och Högsby kvar att få utbildning och inventera. De flesta har inventerat 
minst en gång själva. Lite svårt med listorna inför inventeringen svårt att skriva ut 
dem. Då kommunerna inte är kopplade till några skrivare i Sesam2 måste man 
skriva ut/förhandsgranska dem som PDF och sen skriva ut på sin vanliga skrivare. 
Be Heida starta upp en grupp för möten angående inköpen av B-hjälpmedel där 
förrådspersonal kan diskutera och ställa frågor. Carina tipsar om att be förskrivare 
söka i Procapita eller annat journalsystem efter hjälpmedel som inte hittas på buf-
fert då de inte förskrivits i webSESAM. Kunna selektera ut buffertreparationer i 
webSESAM. Statistik på sina egna individers buffert-reparationer, ta kontakt med 
Elisabet på KHS.  
 
Inventering buffert i webSESAM 
Finns nu en funktion för att kunna inventera artiklar på sin buffert. Skulle då ersätta 
de listor som skickas till KHS för att rätta till felaktiga saldon som uppkommit t.ex. 
när artiklar inte varit utlevererade i webSESAM men kommer tillbaka fysiskt och 
ska in i saldot eller andra anledningar till att saldot ska rättas till. Är inte behörig-
hetsstyrt på användare utan man lägger den möjligheten på lager- och ägarrollen 
men vi kan se i Sesam2 vem som gjort inventeringen.  
 
Fördel är att kommunerna inte behöver skicka in listorna till oss utan kan göra det 
direkt när behovet finns. Ska kanske bara göras av buffertpersonalen. Önskas att vi 
bifogar underlaget som visades med minnesanteckningarna. De som önskar få 
funktionen mejlar in detta till Karin efter att cheferna godkänt. Hade varit bra att 
kunna behörighetsstyra. Möjlighet att skanna artiklar önskas till Visma WebSesam 
för att kunna hålla bättre koll på saldona. 
 
Forum förskrivare 
Bett Kari ta den frågan i ledningsgruppen men har inget hört. Kalmar kommun 
kommer att börja med Microsoft 365 till våren och där finns Teams som skulle vara 
ett alternativ. Detta är egentligen inte en webSESAM-fråga så ska vi släppa det? Ja 
Borde kanske läggas på förskrivargruppen eller någon annan grupp. Vi ber Kari ta 
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detta på ledningsgruppen? 
 
Utbildning webSESAM 21 och 25 november 
Vill pusha för att utbildningarna, nya förskrivare, även buffertpersonal är välkomna. 
Hittills bara 2 i Kalmar och 2 i Västervik. Vid för få anmälningar ställs utbildningen 
in.  
 
Retur av hjälpmedel vid öppen aktivitet 
Visade meddelandet som kommer i webSESAM om de försöker ta en individ i re-
tur som har en öppen aktivitet. Detta gjordes för att bl.a. tekniker inte ska åka ut på 
jobb där individen blivit returtagen och de inte fått information om detta. 
Är det aktiviteter på A-hjälpmedel som avslutas så måste KHS meddelas. 
 
Hämtorder som ej skickas med till KHS, risk att bara individen blir returta-
gen 
Har fått indikationer från returtagningen att det inte alltid skickas med hämtorder, 
även fast de skapats, i webSESAM och då är risken att inte allt blir returtaget om 
det inte är komponenthanterat. Tror att några kommuner har påtalat att inte allt ta-
gits i retur och då kan detta vara en anledning. 
 
Förtydligande av skillnaden mellan retur och hämtorder  
Händer fortfarande att hjälpmedel är returtagna till buffert istället för att lägga en 
hämtorder i Sesam på det som skickas tillbaka till KHS. Risk för saldofel på buffert 
om man inte gör returtagningen rätt. Bör finnas tydliga rutiner i kommunerna. Vilka 
gör hämtorder och returer? Buffertpersonalen är nog de som har bäst koll. 
 
Telefonnummer till patient saknas på utskriven arbetsorder 
Har haft detta uppe tidigare och det är nog något vi får avvakta till Visma web-
Sesam tas i drift och ser hur utskrifterna blir då. Tyvärr så har vi inte fått se några 
utskrifter än. 
 
SAPS tar över sänghanteringen och transporterna 1 jan 2020.  
SAPS personal ska ha åtkomst till Sesam2 så sängorder kommer att registreras i 
webSESAM som vanliga förskrivningar/beställningar. Aktiviteter och hämtorder 
registreras också som vanligt och SAPS kommer att plocka upp dem direkt i Se-
sam2. Information om nya rutiner ska skickas ut innan start. Kolla hur SAPS tänkt 
med leveransdagar, kan transporterna och sängarna ha samma? Önskas samleverans 
vid de tillfällen det skulle finnas behov om en patient ska ha både säng och något 
annat hjälpmedel. 
 
KHS inventerar 13 november  
Det är helt stängt den 13 november och den 14 november kan utleveranser m.m. 
påverkas. 
 
Fråga från Kalmar- Utflyttadelistorna 
Restvärden på hjälpmedel, kan man få med det från början på listorna eller ska man 
mejla in frågan vid behov? Kom fram till att frågan mejlas in till ekonom på KHS 
vid behov. 
 
Fråga angående Behovstrappans vara eller inte vara  
Ledningsgruppen har tagit beslut om att den inte ska uppdateras vidare, men even-
tuellt ligga kvar inför kommande arbete med förskrivningsanvisningarna och med 
ersättningssystem (sortimentskatalogen)? 
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Karin ska kolla hur det fungerar med uppföljningarna, om man vill få bort dem eller 
ändra datum på dem. 
 
Fråga från Västervik 
Att man trillar ur ibland när man vill gå tillbaka från att ha sökt en artikel till en för-
skrivning. Sker inte alltid men ibland. Finns inget klart svar men kan vara beroende 
på vilket webläsare man använder. 
 
 
Nytt möte: 23 april 2020 i Västervik 
 
 
 
 


