
REGISTRERA NY INDIVID OCH 
BYTE AV INDIVIDNUMMER I  
webSESAM 

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 2 B

Registrera ny individ i webSESAM 

Registrering av nya individer i webSESAM får endast göras på individmärkta 
B-hjälpmedel som t.ex. rollatorer. Individmärkta A-hjälpmedel registreras alltid av KHS.

OBS! De kommuner som gör inköp av B-hjälpmedel i Sesam2 ska INTE registrera nya 
individer på detta sätt, det sker vid godsmottagningen av hjälpmedlet. 

1. Gå in på Dina uppgifter i webSESAM

2. Välj Registrera ny individ

Följande bild kommer upp: 

mailto:khs@kalmar.se
http://www.kalmar.se/
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Under Eget förråd ska det alltid stå din kommuns buffertförråd som individen tillhör 

3. Skriv in Sesams artikelnummer

4. Skriv in det individnummer som sitter/sätts på individen

5. Skriv in Uppskattad ålder i år. Om individen är nyinköpt eller inköpt under året skrivs ålder
0 om den köpts in föregående år skrivs ålder 1 o.s.v.

6. Skriv in individens Serienummer (unikt nummer för varje hjälpmedel). Om det är en äldre
individ och det inte finns något serienummer skriv in Saknas

Exempel:

7. Klicka på Spara ändringarna

Följande bild kommer upp:

Uppgifter från Sesams artikelregister hämtas med artikelns benämning, leverantör och 
inköpspris. I fältet Beskrivning finns möjlighet att lägga till mer information om just denna 
individ. 
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8. Klicka på Verkställ när du är klar. Individen är registrerad i webSESAM och kan nu
levereras ut från er buffert. Klickar du på Tillbaka avbryts registreringen.

9. Om du vill se uppgifterna om individen. Gå in på Individkort och skriv in individnumret

Här ser man då att den kommit in på ert lager och att det är er kommun som är ägare. 

Inköpsdatum blir det datum som den registreras om man sätter 0 i ålder. Sätter man t.ex. 
1 i ålder så blir inköpsdatumet ett år tillbaka. 

Garanti t.o.m. är inget som kommer med då det inte finns upplagt i artikelregistret. I 
dagsläget kan vi inte ha det då det fortfarande registreras in individer som är ”gamla”. 
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Byte av individnummer i webSESAM 
Byte av individnummer får göras på individmärkta B-hjälpmedel som har exempelvis 
Landstingets ”gamla” individnummer och kommer in till buffert eller som finns ute hos 
brukare med en icke KHS-märkning sen tidigare.  
 
Byte av individnummer kan, efter samråd med KHS, även göras på 
A-hjälpmedel som finns ute hos brukare och som har en icke KHS-märkning sen 
tidigare. 

 
1. Gå in på individen via Individkort 

 

 
 

2. Klicka på Byte av individnummer 
 

 
 

3. Skriv in det nya individnumret som klistrats på individen. 
 
Under Textinformation finns eventuell beskrivning sen tidigare. 
 

 
 

4. Klicka på Verkställ  
 
Individen är nu registrerad med det nya individnumret 
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Söker man på det ”gamla” individnumret så får man meddelande att Individ 
saknas. 
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