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Föregående minnesanteckningar 
 
Gick igenom föregående minnesanteckningar.  
 
Telefonnummer till patient vid skapande av kundorder är nu obligatoriskt även i produkt-
ion. Finns inget telefonnummer kan man skriva ”saknas” och/eller skriva alternativa tele-
fonnummer i fältet Instruktioner.  
 
Anledningen till att det inte går att koppla komponenter till individer som är utlevererade 
för oktober 2014 är att artikeln inte var markerad för att den kunde ha komponenter, det 
gjordes i samband med komponenthanteringens start. 
 
Visma har ingen förklaring till varför återlämnade hjälpmedel som förskrevs före 2012 
inte syns i webSESAM. 
 
Inköp av B-hjälpmedel via Sesam2 får vi återkomma till när vi är klara med och ser att 
Behovstrappan fungerar. 
 
Minnesanteckningarna ska åter igen publiceras på KHS hemsida, de försvann när Kalmar 
kommuns hemsida gjordes om. 
 
Förändringar efter uppgraderingen 
 
Gick igenom de förändringar som skett efter uppgraderingen 170927 till version 2.41 
samt några funktioner som kopplats på. Finns publicerat på hemsidan under Förskrivare 
– webSESAM – Nyheter i webSESAM. 
 
  

mailto:khs@kalmar.se
http://www.kalmar.se/


  2 (4) 
 
 
Lång tid att söka artiklar 
 
I och med att vi kopplade på variabeln för att visa ”trafikljus” och tillgängligt saldo så tar 
sökningen längre tid vid Sök artikel men även när man är inne på komponenter på en 
kundorder. Det visade sig att det inte var anledningen till att det tog lång tid utan att det 
fanns ”trasiga” länkar på artikelnivå där vi kopplat på att visa små/stora bilder vid sök-
ning av artiklar. Visma har rensat bort dessa trasiga länkar och nu fungerar det bättre. 
 
Beskrivningsfält i webSESAM 
 
Beskrivningsfältet på artiklar kommer att publiceras i webSESAM i samband med att vi 
startar upp Behovstrappan. Det fältet kommer att göras mer informativt då det även syns 
i Behovstrappan. 
 
Projekt Visma webSesam  
 
Gick igenom material som Karin fick på Sesams användardagar där det bland annat visa-
des gränssnitt m.m. Karin skickar ut filen till webSESAM-ansvariga. 
Önskemål att inte visa de 5 senaste patienterna man varit inne på i Start-bilden. Gamla 
individnummer, kan man få de synliga i nya webSesam?  
Information om sitthöjd m.m. i ett informations- eller kommentarsfält istället. 
Införandeplanen är: 
Pilotdrift – initialt 1-2 kunder under Q1 (inte KHS) 
Planen är att första leverans sker under Q2 
Vi vet inte än när det blir aktuellt för KHS både beroende på när vi har tid, men även 
Visma. Förslag att vi installerar det i testmiljön under våren och efter sommaren i pro-
duktionsmiljön. Målet är att alla kunder går över till Visma webSesam under 2018. 
 
Med tanke på att den planerade leveransen är förskjuten från början av januari till Q2 och 
KHS kanske inte kommer att installera den förrän efter sommaren så togs frågan upp och 
det behövs fler utbildningar i ”gamla” webSESAM. Gruppen var enig om att det nog 
behövs bland annat med tanke på att det kommer in fler förskrivare t.ex. sjuksköterskor, 
med anledning av Behovstrappan. Karin planerar in tänkbara utbildningar, eventuellt kan 
man göra en ”enklare” utbildning för sjuksköterskor som bara beställer madrasser. 
 
Release 2.44 som släpps i maj 2018 kommer att vara anpassad till GDPR (Dataskyddsför-
ordningen som träder i kraft 25 maj 2018). 
 
Behovstrappan 
 
Tittade på Behovstrappan och hur den ser ut så här långt. 
 
Frågor som kommit in 
 

• Uppföljning av elrullstolar som redan är förskrivna  
Frågan har kommit från några kommuner där man undrar hur man kan göra för att får upp-
följning på redan utlevererade elrullstolar. Går att förskriva om dem på nytt men tänk på att 
det blir ett nytt förskrivningsdatum som kan bli missvisande. Kanske vi ska låta de gamla vara 
och inrikta oss på nya elrullstolar som förskrivs.  
 

• Ser man statistikkoden direkt på patientens översikt över hjälpmedel när hjälp-
medlet har förskrivits?  
Ja men först när det är utlevererat  
Gäller det bara upphandlat sortiment? (Ex. ej på MiniCrosser?)  
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Får besvaras på storsalsföreläsningen 
 

• Kan patienten själv gå in på AEN och komma vidare till ”Angelägenhet”, ”Ef-
fekt/Nytta” och ”Nyttjandegrad”?  
Nej de kommer inte in i webSESAM där denna information finns 
 

• När man ska lägga in en annan förskrivare som ska göra uppföljningen under 
”Överlämnas till” så får man upp andra kommuners förskrivare. Känns som att 
det vore säkrare om man endast kunde få träff på sin kommuns förskrivare.  
Går inte i dagsläger enligt Visma 
 

• Kan vi själva få ut en sammanställning över alla valda statistikkoder ex. under 
”efaktura”?  
Nej inte som det ser ut idag 
 

• Lyftselar läggas in för uppföljning 
Går inte i dagsläget eftersom de inte är huvudhjälpmedel 
 

• Varför är B-hjälpmedel med m.m. 
Någon i gruppen hade tolkat att B-hjälpmedel inte skulle vara med, tas på storsalsföreläsning-
en. Tycker inte att man följt de minnesanteckningar som gjordes när Jennie La Fleur var pro-
jektledare 

 
Allmän info i webSESAM/hemsidan 
 
Bestämdes att vi kan plocka bort det som ligger under Allmän info i webSESAM den 31 
oktober och bara hänvisa till hemsidan där denna information redan finns. 
 
Pushade även för Nyheter och Evenemang på Förskrivas-sidan då det är lätt att missa 
dem då de ligger längst ner på sidan. 
 
Taklyftar placering m.m. – rutin  
 
Fråga har kommit till KHS om hur rutinerna är och om vilken information lyftbesikt-
ningsteknikerna behöver. De behöver telefonnummer så att de kan ringa till patienten, 
hemtjänstgrupp, personlig assistent e.d. Detta är ett måste om de ska kunna meddela i 
förväg att de ska komma och besikta hjälpmedlet.   
 
Använd placeringsfältet för att beskriva mer i detalj var en individ finns.  
 
Instruktionsfältet kan vara lämpligt att använda om personen är boende på annan adress 
än folkbokföringsadressen, dessa visas på utskrifterna av FU. Det skickas inga listor från 
KHS för koll om hjälpmedlen finns på rätt plats, det måste skötas ute i kommunerna. Det 
som kontrolleras innan de åker ut är att individen och patienten fortfarande är aktiv. 
Önskemål att listor skickas utan innan besiktning till kommunerna som tidigare. Tar med 
detta till Kari som får ta frågan vidare. 
 
Vid skapande av nya vårdenheter så är det bra om mallen ”Registrering vårdenheter i Se-
sam” används där det finns möjlighet att lägga till en kontaktperson med telefonnummer 
och e-postadress för vårdenheten. 
 
Önskemål om att kunna lägga in placering på kundordern. I dagsläget går inte det då detta 
görs på individnivå och vid beställningen vet man inte vilken individ det blir. 
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Lyft som inte borde finnas i vårt system som finns på en skola som köpts in med vårt 
avtal dyker upp för besiktning trots att vi inte ska ha ansvar för den. Då är den inköpt via 
KHS och då registreras de i Sesam, detta gjordes nog i början innan vi visste hur det 
skulle hanteras. 
 
Turistlån i kommunerna – administration 
 
Förslag har skickats ut till webSESAM-ansvariga på en rutin för att hantera turistlån i 
kommunerna (administrativt). Förslaget var OK och det bestämdes att Karin skapar en 
vårdenhet ”TURISTXXX” till varje kommun som man kan använda om man tycker det 
fungerar bra. 
 
Listor från KHS (ex. avlidna med hjälpmedel) innehåll, vilket utseende?  
 
KHS tar fram listor på Avlidna med hjälpmedel (PDF och Excel) samt Utflyttade med 
hjälpmedel (Excel). Vi diskuterade vilka listor man vill ha samt innehåll så alla får lika. Det 
bestämdes av vi fortsättningsvis skickar de som skapas i Excel. Karin och Belinda ska se 
om de kan ”snygga till” layouten på dem. Kolla även upp områden där postnumren finns 
i 2 kommuner exempelvis Nybro-Trekanten (Kalmar) 
 
Karin skickar ut listor på vilka vårdenheter som finns kopplade till respektive kommun 
tillsammans med listan på registrerade användare för genomgång. 
 
Tilltalsnamn enligt CFR 
 
De personer som skapas/uppdateras i CFR:en från oktober 2016 och framåt kommer 
bara att ha tilltalsnamnet i mottagarregistret (hjälpmedelsbilden) om det finns angivet i 
CFR. Det finns en tilltalsnamnsmarkering i CFR:en som styr detta. 
 
Övrigt 
 
I dagsläget kan man inte gå tillbaka och se de historiska driftsmätaravläsningarna som 
utförts av teknikerna på elrullstolar, utan bara endast den senaste i webSESAM. Om be-
hov finns att gå tillbaka kan man kontakta KHS för det syns i Sesam2. Vi lägger det som 
ett önskemål till nya Visma webSesam  
 
Det har tidigare lyfts i WebSESAM-gruppen att man på kundorder (i efterhand) skulle 
vilja se vilken tilläggstext man har skrivit på kundordern (ex. sitthöjd fram/bak, eller an-
nan info). Vi kommer att lägga det som ett önskemål till nya Visma webSesam. 
 
Nästa möte 
 
Näste möte för webSESAM-gruppen planeras till 19 april 2018.  
 
Finns behov att träffas innan med anledning av nya Visma WebSesam så kallar KHS till 
möte. 
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