
 

MINNESANTECKNINGAR 
WebSESAM-gruppen 161026 

 

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

Tel  0480-45 00 00 vx 
Fax 0480-45 28 50 
khs@kalmar.se 
www.kalmar.se 

Besöksadress Kalmar 
Franska vägen 10 
Besöksadress Västervik 
Timmergatan 2B 

 

 
 

 
 
Deltagare: 
 
Sofie Gustavsson, Västervik 
Lena Karlsson, Nybro 
Camilla Fernström, Mönsterås 
Irene Lenning, Högsby 
Anita Karlsson, Borgholm 
Karin Siltberg, Mörbylånga 
Caroline Fryklund, Kalmar 
Sara Mörnestedt, Emmaboda 
Sandra Björklund, Oskarshamn 
Karin Hellström, KHS 
 
Ny variabel som visar små artikelbilder i varukatalogen och artikelsökning 
- Ja aktivera 
 
Individlappar på nya Cross och Azalea lossnar lätt trots extra tejp. 
- Förslag att tejpa runt om 
 
Inställningar ex. vis höjd, sittbredd som skrivs in på kundorder; kan vi på något sätt få så 
det syns i webSESAM. Skulle det vara möjligt att bifoga följesedel e.d. till kundordern. Där 
denna information fortfarande syns. 
 
Textruta – Spara lätt att missa så det upplevs lite bökigt på kundordrar. Exempel vid ovanstå-
ende. 
 
Köpa/Sälja B-hjälpmedel mellan kommunerna.  
Intressant. Be Kari ta upp det på ledningsgruppen. Ska bara gälla lite mer ”udda” hjälpmedel 
”hyllvärmare”. 
Hur ska de visas? 
Kan hemsidan vara ett alternativ? 
 
Boka in nya webSESAM-utbildningar för 2017.  
En gång på våren och en gång på hösten. 
 
kalmar.se/khs 
Tipsa alla att logga in i WS den vägen så missar man inte nyheterna m.m. 
 
Svar på anmälningar skulle vara önskvärt med ett mail också så man vet att det har registrerats. 
 
Informerade om att Aktuelltbrevet kommer att försvinna och Allmän info kommer inte att upp-
dateras utan vi lägger en länk/länkar från den sidan till hemsidan. Från nyåret. 
 
 

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


  2 (2) 
 
 

Projekt webSESAM2 
Deltagande i referensgruppen – positiva till att vara med men i så fall hela gruppen (en åt 
gången) så vi får med våra synpunkter för Köp/Sälj 
 
Viktigt att vi är med och påverkar: Exempel: 

• Beställa både från KHS och buffert på samma kundorder 
• Uppföljning ex vis. Hur många individer ”äger” en viss kommun 
• Buffertreparation enklare hantering för tekniker att hitta 
• Rapporter avlidna med hjälpmedel/utflyttade med hjälpmedel 
• Mobilitet viktigt – Borgholm använder surfplatta redan idag 
• Streckkodsavläsning 

 
Övrigt 
Testa webSESAM innan uppgradering i Prod 
- Ja alla kan testa sina vanligaste transaktioner/uppgifter. Skicka ut vid nästa uppgradering av 
Test 
 
Beställning till personer med skyddad identitet. Beställ till buffert och skriv sen i journal vilka 
hjälpmedel som är utlämnade. 
Jens och gjort någon special åt Anita vid tillfälle – kolla med Jens hur 
 
Individhistoriken behövs så den ska vi inte ta bort. 
 
Skicka ut nya listor till varje kommun på deras registrerade användare. 
 
Inventering buffertförråd och beställning via webSESAM efterfrågas igen. 
 
Nästa möte i Oskarshamn torsdag 27 april 2017. 
Fundera på om vi ska ha en heldag med något mer på programmet då det är en bit att åka för en 
del. Hjälpmedelskonsulenter? Någon annan från administrationen? 
Om det blir kortare kan vi kanske i alla fall avsluta med lunch. 
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