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Föregående minnesanteckningar 
 
Gick igenom föregående minnesanteckningar, några punkter är inte åtgärdade, återkommer om 
detta. 
 
Förändringar efter uppgraderingen, några variabler som eventuellt kan kopplas på 
 

• E-post meddelande ang. utlevererade kundorder, stängda hämtorder, avslutade arbets-
order istället för meddelande i webSESAM. Vi måste välja en funktion, kan inte ha 
båda. Hade varit bra om var och en skulle kunna välja funktion för varje typ (KO, HO, 
AO). Fortsätter som tidigare och ser vad webSESAM2 har för funktioner. 

• Att kunna visa antal i artikelförpackning. Mötet godkände att slå på den funktionen i 
webSESAM. Meddela inköpare om någon artikel är felregistrerad. 

• Dina uppgifter – om man går in på ”Sök kundorder” så ser man kundordrar för för-
skrivningar och beställningar men inte lagerpåfyllnader som man ser när man går in på 
”Öppna kundorder”. Vill man koppla på att lagerpåfyllnader syns även i detta läge? Mö-
tet bestämde att aktivera funktionen. 

• Ny funktion – ”Komplettera redan levererad individ”. Nu behöver man inte skriva in 
artikelnumret. Kopplas direkt till komponenthanteringen. 

• Det går inte att koppla komponenter till redan levererade individer om individen är ut-
levererad före oktober 2014 när komponenthanteringen startade. Karin har rapporterat 
detta till Visma som ska undersöka det.  

• Telefonnummer till patient – man kan ha det obligatoriskt när man skapar en kundorder 
eller lägger en arbetsorder. Underlättar för tekniker vid lyftbesiktningar eller andra be-
sök. Det är inte alltid brukaren som ska kontaktas då kan man skriva övrig information i 
fältet ”Instruktioner”. Där kan man även skriva om en patient bor på annan adress än 
folkbokföringsadressen. Mötet bestämde att aktivera funktionen i testmiljön för att se 
hur det fungerar och för att se hur många tecken som finns.  

• Diskussion om hjälpmedel, t.ex. taklyftar som ägs av boende och där kostnaden inte ska 
faktureras kommunen. Heida berättade om beslut som togs nyligen om att lägga till ett 
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prefix – VE på individnumren på dessa individer så att det syns att de ägs utav en  
vårdenhet.  

• Återlämnade hjälpmedel syns inte på hjälpmedelsbilden i webSESAM om de förskrevs 
före 2012, även om de är återlämnade 2017, men de syns i Sesam2. Detta verkar ha fallit 
bort vid senaste uppgradering av webSESAM. Karin har meddelat detta till Visma. 

 
Projekt webSESAM2 
 
Karin presenterade den information som i dagsläget finns om projektet, hon ska på Sesams an-
vändardagar nu i maj och kommer att få mer information då som hon förmedlar. Det finns en 
flik på KHS hemsida som heter ”Projekt webSESAM2” och där kommer det att läggas in upp-
daterad information. 
 
Planering för införandet av Behovstrappan 
 
Karin visade ett exempel på Behovstrappan från Gotland och berättade om arbetet som KHS 
har framför sig kring detta. Uppstart och utbildning för KHS personal blir den 4-5 maj. 
 
http://www.hinfo.se/nyhjmguide_hmcgot/Index.aspx 
 
Rutin 20 ”Förskrivning av säng och/eller sängtillbehör” 
 
Karin gick igenom rutinen för beställningar av sängar och sängtillbehör. Det är viktigt att alla 
följer den rutinen, fyll gärna i sängorderguiden på datorn för tydlighetens skull, ofta faxas den 
blanketten i 2 steg, först till Nettotaxi som sedan faxar den till KHS för registrering. Artikel-
nummer 34816 ”Säng/sängtillbehör enligt orderguide” ska användas både vid beställning av 
säng och/eller vid beställning av tillbehör. 
 
Datum då arbetsorder avslutas – kolla med Yvonne om hon registrerar det datum när arbetet 
utfördes. 
 
Förlängning av säng, ska det vara tillbehör eller aktivitet? Inställningsartikel? Frågan tas upp 
med hjälpmedelskonsulent Anna-Karin Malmqvist. 
 
Registervårdsgruppens arbete 
 
Heida presenterade registervårdsgruppens arbete samt registervård generellt. 

 
Hjälpmedelstjänsten 
 
Heida visade sökfunktionen i Hjälpmedelstjänsten och delade ut en lathund. Hjälpmedelstjäns-
ten nås via webSESAM längst ner till höger ”Nationell katalog för produkter och avtal”. 
 
Turistlån i kommunerna – administration 
 
Hur hanterar kommunerna turistlån administrativt? Pappershantering. När kommunerna börjar 
med inköp via Sesam2 och har rätta lagersaldon, då kommer även turistlånen att påverka saldot. 
Kan vi skapa någon rutin för detta? Lägga upp en ”Vårdenhet” som heter ”Turistlån”. Skriva 
låntagarens namn som kommentar på kundordern. Det går inte att få en påminnelse i web-
SESAM i dag om ett turistlån inte har returnerats. Det finns ingen faktureringsrutin i web-
SESAM det får man sköta som tidigare. Karin skapar förslag på detta i testmiljön och skickar ut 
till webSESAM-gruppen för att sen testa om det kan fungera. 
 
 

http://www.hinfo.se/nyhjmguide_hmcgot/Index.aspx
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WebSESAM-utbildningar – behov 
 
Finns det behov av andra utbildningar än de som finns för nya förskrivare? 
Kan man göra videos för webSESAM användare? VGR har bra exempel. Önskemål om att vi 
prioriterar detta som komplement till ”vanlig” utbildning. 
Finns det behov för utbildningar för en viss grupp, t.ex. endast för sjuksköterskor, eller endast 
med en viss inriktning, t.ex. komponenthantering? 
Karin kan komma ut till kommunerna och hålla utbildningen om behov finns. 
 
Allmän info ersätts fr.o.m. juni 
 
Alla länkar som finns under Allmän info i webSESAM kommer att tas bort fr.o.m. juni. I stället 
kommer det att finnas en länk till KHS hemsida där all information redan finns. 
 
Nytt utseende på hemsidan från mitten på juni 
 
Karin berättade om ändringar på hemsidan från och med 13 juni. Kalmar kommun ha valt att 
byta webbpubliceringsverktyg till Sitevision så KHS hemsida kommer att se lite annorlunda ut 
men vi har blivit lovade att samma information ska finnas kvar. Önskemål om att gamla nyheter 
kommer att finnas kvar på hemsidan. Karin ska kolla om det finns någon variant av nyhetsarkiv 
i det nya verktyget. Lägga in information som kommer från leverantörer till inköpare. 
WebSESAM gruppens minnesanteckningar publiceras på hemsidan. 
 
Inköp B-hjälpmedel via Sesam2 
 
Karin berättade om KHS förslag på att göra inköp av B-hjälpmedel via Sesam2 i stället för 
webSESAM och hur viktigt det är att alla gör på rätt sätt. KHS kommer att ha en kommun som 
pilotprojekt för att se så allt fungerar och 1 eller 2 personer i varje kommun kommer då får till-
gång till Sesam2 med SITHS-kortsinloggning. Karin tar fram en lagersaldolista för varje buffert-
förråd för att få en överblick hur det ser ut idag. 
 
Alla B-hjälpmedel som är individmärkta kan kommunerna själva registrera historik på, t.ex. tek-
niker som gör reparationer hos kommunerna. Skapa en aktivitet med aktivitetstyp ”Buffertrepa-
ration”. Finns manual på hemsidan som heter ”Buffertreparation”. 
 
Övrigt 
 
Fakturan från KHS – vad har kommunerna för rutiner att kolla vad som ligger bakom faktura-
beloppet? Det finns en lathund ”e-Faktura” på hemsidan. Kan finnas behov för en ny utbild-
ning för chefer m.fl. kring e-Faktura. e-Faktura finns i webSESAM och kräver en inloggning dit.  
Skicka önskemål om utbildning till Karin. 
 
På Azalea står det ”hälband beställs separat” – nu ingår de i fotplattan. Heida kollar med regis-
tervårdsgruppen och rättar till det. 
 
Komponenthantering – kunde inte beställa en komponenthanterad rullstol och komponenthan-
terad hygienstol i samma kundorder. Har troligtvis glömt att spara gå tillbaka till kundorderbil-
den. 
 
Lägga till makrolon borden som valbar komponent till Cross-rullstolar och ev. andra produkter. 
Heida kollar med registervårdsgruppen. 
 
Kan man få uppföljning på utlevererade selar ex. vis 1 gång/år? Kommer eventuellt att finnas i 
en uppföljning i Behovstrappan. Karin kollar upp det. 



  4 (4) 
 
 

 
Assistenter – vilka behörigheter har de i webSESAM hos kommunerna? En del kan förskriva en 
rollator om den ersätter en tidigare som eventuellt är trasig. En del har bara beställar-rättigheter. 
Det går inte att förskriva i någon annans namn i webSESAM. 
 
Bifoga filer (t.ex. sittanalyser) till konsulentärenden i webSESAM. Måste sparas först på datorn 
och man vill gärna inte spara dem med personnummer. Kommer fram till att de inte behöver ha 
med personnummer på blanketter då den bifogas till arbetsorder i webSESAM där man regi-
strerat vilken patient det rör sig om. Karin meddelar konsulenterna om detta. 
 
Går inte alltid att verkställa kundorder som är ”Uttag ur eget förråd” men ändå registreras den, 
man får inte upp något kundordernummer. En bugg efter senaste uppgraderingen som Karin 
har meddelat till Visma.  
 
Varför är inte B-hjälpmedel som rollatorer komponenthanterade? Skulle vara bra att kunna 
koppla på en korg, även Kulan duschstol kunde komponenthanteras. Önskemål att sängar 
komponenthanteras vid utleverans. 
 
Nästa möte 19 oktober 2017 i Oskarshamn, 09:00-15:00. 
Ev. ett tidigare möte om det behövs kring Behovstrappan. 

 


	Deltagare:
	Ingmari Jarl, Borgholm
	Kristina Ilemark, Hultsfred
	Irene Lenning, Högsby
	Caroline Fryklund, Kalmar
	Madelene Herborn Olsson, Mönsterås
	Emma Ingelsson, Nybro
	Sandra Björklund, Oskarshamn
	Erika Sandström, Torsås
	Evalena Karlsson, Vimmerby
	Sofie Gustafsson, Västervik
	Heida Haraldsdottir, KHS
	Karin Hellström, KHS
	Föregående minnesanteckningarGick igenom föregående minnesanteckningar, några punkter är inte åtgärdade, återkommer om detta.
	Förändringar efter uppgraderingen, några variabler som eventuellt kan kopplas på
	 E-post meddelande ang. utlevererade kundorder, stängda hämtorder, avslutade arbetsorder istället för meddelande i webSESAM. Vi måste välja en funktion, kan inte ha båda. Hade varit bra om var och en skulle kunna välja funktion för varje typ (KO, HO, AO). Fortsätter som tidigare och ser vad webSESAM2 har för funktioner.
	 Att kunna visa antal i artikelförpackning. Mötet godkände att slå på den funktionen i webSESAM. Meddela inköpare om någon artikel är felregistrerad.
	 Dina uppgifter – om man går in på ”Sök kundorder” så ser man kundordrar för förskrivningar och beställningar men inte lagerpåfyllnader som man ser när man går in på ”Öppna kundorder”. Vill man koppla på att lagerpåfyllnader syns även i detta läge? Mötet bestämde att aktivera funktionen.
	 Ny funktion – ”Komplettera redan levererad individ”. Nu behöver man inte skriva in artikelnumret. Kopplas direkt till komponenthanteringen.
	 Det går inte att koppla komponenter till redan levererade individer om individen är utlevererad före oktober 2014 när komponenthanteringen startade. Karin har rapporterat detta till Visma som ska undersöka det. 
	 Telefonnummer till patient – man kan ha det obligatoriskt när man skapar en kundorder eller lägger en arbetsorder. Underlättar för tekniker vid lyftbesiktningar eller andra besök. Det är inte alltid brukaren som ska kontaktas då kan man skriva övrig information i fältet ”Instruktioner”. Där kan man även skriva om en patient bor på annan adress än folkbokföringsadressen. Mötet bestämde att aktivera funktionen i testmiljön för att se hur det fungerar och för att se hur många tecken som finns. 
	 Diskussion om hjälpmedel, t.ex. taklyftar som ägs av boende och där kostnaden inte ska faktureras kommunen. Heida berättade om beslut som togs nyligen om att lägga till ett prefix – VE på individnumren på dessa individer så att det syns att de ägs utav en vårdenhet. 
	 Återlämnade hjälpmedel syns inte på hjälpmedelsbilden i webSESAM om de förskrevs före 2012, även om de är återlämnade 2017, men de syns i Sesam2. Detta verkar ha fallit bort vid senaste uppgradering av webSESAM. Karin har meddelat detta till Visma.
	Projekt webSESAM2
	Karin presenterade den information som i dagsläget finns om projektet, hon ska på Sesams användardagar nu i maj och kommer att få mer information då som hon förmedlar. Det finns en flik på KHS hemsida som heter ”Projekt webSESAM2” och där kommer det att läggas in uppdaterad information.
	Planering för införandet av Behovstrappan
	Karin visade ett exempel på Behovstrappan från Gotland och berättade om arbetet som KHS har framför sig kring detta. Uppstart och utbildning för KHS personal blir den 4-5 maj.
	http://www.hinfo.se/nyhjmguide_hmcgot/Index.aspx
	Rutin 20 ”Förskrivning av säng och/eller sängtillbehör”
	Karin gick igenom rutinen för beställningar av sängar och sängtillbehör. Det är viktigt att alla följer den rutinen, fyll gärna i sängorderguiden på datorn för tydlighetens skull, ofta faxas den blanketten i 2 steg, först till Nettotaxi som sedan faxar den till KHS för registrering. Artikelnummer 34816 ”Säng/sängtillbehör enligt orderguide” ska användas både vid beställning av säng och/eller vid beställning av tillbehör.
	Datum då arbetsorder avslutas – kolla med Yvonne om hon registrerar det datum när arbetet utfördes.
	Förlängning av säng, ska det vara tillbehör eller aktivitet? Inställningsartikel? Frågan tas upp med hjälpmedelskonsulent Anna-Karin Malmqvist.
	Registervårdsgruppens arbete
	Heida presenterade registervårdsgruppens arbete samt registervård generellt.
	Hjälpmedelstjänsten
	Heida visade sökfunktionen i Hjälpmedelstjänsten och delade ut en lathund. Hjälpmedelstjänsten nås via webSESAM längst ner till höger ”Nationell katalog för produkter och avtal”.
	Turistlån i kommunerna – administration
	Hur hanterar kommunerna turistlån administrativt? Pappershantering. När kommunerna börjar med inköp via Sesam2 och har rätta lagersaldon, då kommer även turistlånen att påverka saldot. Kan vi skapa någon rutin för detta? Lägga upp en ”Vårdenhet” som heter ”Turistlån”. Skriva låntagarens namn som kommentar på kundordern. Det går inte att få en påminnelse i webSESAM i dag om ett turistlån inte har returnerats. Det finns ingen faktureringsrutin i webSESAM det får man sköta som tidigare. Karin skapar förslag på detta i testmiljön och skickar ut till webSESAM-gruppen för att sen testa om det kan fungera.
	WebSESAM-utbildningar – behov
	Finns det behov av andra utbildningar än de som finns för nya förskrivare?
	Kan man göra videos för webSESAM användare? VGR har bra exempel. Önskemål om att vi prioriterar detta som komplement till ”vanlig” utbildning.
	Finns det behov för utbildningar för en viss grupp, t.ex. endast för sjuksköterskor, eller endast med en viss inriktning, t.ex. komponenthantering?
	Karin kan komma ut till kommunerna och hålla utbildningen om behov finns.
	Allmän info ersätts fr.o.m. juni
	Alla länkar som finns under Allmän info i webSESAM kommer att tas bort fr.o.m. juni. I stället kommer det att finnas en länk till KHS hemsida där all information redan finns.
	Nytt utseende på hemsidan från mitten på juni
	Karin berättade om ändringar på hemsidan från och med 13 juni. Kalmar kommun ha valt att byta webbpubliceringsverktyg till Sitevision så KHS hemsida kommer att se lite annorlunda ut men vi har blivit lovade att samma information ska finnas kvar. Önskemål om att gamla nyheter kommer att finnas kvar på hemsidan. Karin ska kolla om det finns någon variant av nyhetsarkiv i det nya verktyget. Lägga in information som kommer från leverantörer till inköpare.
	WebSESAM gruppens minnesanteckningar publiceras på hemsidan.
	Inköp B-hjälpmedel via Sesam2
	Karin berättade om KHS förslag på att göra inköp av B-hjälpmedel via Sesam2 i stället för webSESAM och hur viktigt det är att alla gör på rätt sätt. KHS kommer att ha en kommun som pilotprojekt för att se så allt fungerar och 1 eller 2 personer i varje kommun kommer då får tillgång till Sesam2 med SITHS-kortsinloggning. Karin tar fram en lagersaldolista för varje buffertförråd för att få en överblick hur det ser ut idag.
	Alla B-hjälpmedel som är individmärkta kan kommunerna själva registrera historik på, t.ex. tekniker som gör reparationer hos kommunerna. Skapa en aktivitet med aktivitetstyp ”Buffertreparation”. Finns manual på hemsidan som heter ”Buffertreparation”.
	Övrigt
	Fakturan från KHS – vad har kommunerna för rutiner att kolla vad som ligger bakom fakturabeloppet? Det finns en lathund ”e-Faktura” på hemsidan. Kan finnas behov för en ny utbildning för chefer m.fl. kring e-Faktura. e-Faktura finns i webSESAM och kräver en inloggning dit.  Skicka önskemål om utbildning till Karin.
	På Azalea står det ”hälband beställs separat” – nu ingår de i fotplattan. Heida kollar med registervårdsgruppen och rättar till det.
	Komponenthantering – kunde inte beställa en komponenthanterad rullstol och komponenthanterad hygienstol i samma kundorder. Har troligtvis glömt att spara gå tillbaka till kundorderbilden.
	Lägga till makrolon borden som valbar komponent till Cross-rullstolar och ev. andra produkter. Heida kollar med registervårdsgruppen.
	Kan man få uppföljning på utlevererade selar ex. vis 1 gång/år? Kommer eventuellt att finnas i en uppföljning i Behovstrappan. Karin kollar upp det.
	Assistenter – vilka behörigheter har de i webSESAM hos kommunerna? En del kan förskriva en rollator om den ersätter en tidigare som eventuellt är trasig. En del har bara beställar-rättigheter. Det går inte att förskriva i någon annans namn i webSESAM.
	Bifoga filer (t.ex. sittanalyser) till konsulentärenden i webSESAM. Måste sparas först på datorn och man vill gärna inte spara dem med personnummer. Kommer fram till att de inte behöver ha med personnummer på blanketter då den bifogas till arbetsorder i webSESAM där man registrerat vilken patient det rör sig om. Karin meddelar konsulenterna om detta.
	Går inte alltid att verkställa kundorder som är ”Uttag ur eget förråd” men ändå registreras den, man får inte upp något kundordernummer. En bugg efter senaste uppgraderingen som Karin har meddelat till Visma. 
	Varför är inte B-hjälpmedel som rollatorer komponenthanterade? Skulle vara bra att kunna koppla på en korg, även Kulan duschstol kunde komponenthanteras. Önskemål att sängar komponenthanteras vid utleverans.
	Nästa möte 19 oktober 2017 i Oskarshamn, 09:00-15:00.
	Ev. ett tidigare möte om det behövs kring Behovstrappan.
	Word-bokmärken
	bmRubrik


