
Turistlån i webSESAM 
 
Turistlån registreras i webSESAM av respektive kommun 
 
Skapa en kundorder till vårdenhet TURISTXXX  
 
Markera ”Uttag ur eget förråd” 
 

 
 
Registrera de hjälpmedel som turisten ska låna 
 
Fortsätt 
 
I sista bilden i rutan ”Övrig information” skriver du namn, adress, telefonnummer och eventuellt 
andra uppgifter som du behöver på den personen som hyr hjälpmedlen. 
 

 
 
Verkställ 
 
  



Klicka på kundordernumret för att se all information. Välj ”Skriv ut” om ni vill ha det utskrivet. 
 

 
 
För att se vilka hjälpmedel vi har utlånade som turistlån 
 
Gå in på ”Hjälpmedel” och välj vårdenhet TURISTXXX 
 
Här visas alla hjälpmedel som ligger som turistlån från er buffert. 
 
För att se vem som lånat vad klickar du på artikelnumret 
 

 
 
Välj Ordinationsöversikt 
 

 
 
Klicka på kundordernumret 



 
Då får du upp hela kundordern och ser vem som lånat hjälpmedlen under ”Övrig information” 
och om personen har lånat fler hjälpmedel, under förutsättning att de är lagda på samma 
kundorder. 
 

 
 
När hjälpmedlet lämnas tillbaka 
 
Gå in på hjälpmedelsbilden TURISTXXX  
 
Klicka på artikelnumret på det hjälpmedel som lämnas tillbaka, är det en individ, typ rollator, så 
ser man vilken det är på individnumret men är det flera icke individmärkta hjälpmedel som 
exempelvis en duschstol måste man gå in på varje artikel och titta på ordinationsöversikten för att 
hitta vilken rad det är som just den personen som lämnar tillbaka hjälpmedlet står registrerad på. 
 
Välj Retur av hjälpmedel 
 

 
 
När du klickar på Verkställ så kommer hjälpmedlet att returneras till er buffert och finnas 
tillgängligt igen. 
 
Fakturering till den som lånat hjälpmedlet får skötas utanför webSESAM som tidigare. 
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