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Inhalation - manual WebSesam.
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Logga in
Logga in i WebSesam med ditt eTjänstekort.
Länken hittar du på Vårdgivare Skåne.
Om du arbetar inom Region Skåne kan du klicka direkt på länken. Om du arbetar inom en privat
vårdgivare måste du först koppla upp dig mot Region Skånes nätverk med hjälp av RSVPN eller
genom att använda uthoppet från PMO (den s.k. VDI-lösningen).
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Förskriva med leverans direkt hem till patient
Startsidan i WebSesam innehåller information från systemförvaltningen samt
information om dina senaste beställningar.
1. För att beställa klicka du på ”Sök artikel” i menyn ute till höger.
2. Normalt sett krävs det en del inställningar i sökfiltret för att hitta rätt
men inom området finns endast ett fåtal produkter. Därmed kan du
som förskriver inom inhalation direkt klicka på Sök.

2

Du kommer enbart få sökträff på de produkter som är kopplade till inhalationsområdet. I Sesam finns
drygt 28 000 aktiva och beställningsbara artiklar men din behörighet gör att du enbart ser
inhalationsområdet. Vid första sökningen visas endast de artiklar som Ingår i sortimentet. Om du även
vill se artiklar Utanför sortimentet, välj detta i rullisten, eller klicka på Samtliga, och sök på nytt.

Förbrukningsmaterial beställs fortfarande på hjälpmedelskort via apotek till patienten.
3. Klicka på artikelnumret på den artikel som du vill beställa.
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Du ser nu information om själva artikeln. Det finns även länkar till bruksanvisning och andra dokument
som leverantörer lagt med.
4. Klicka på ”Beställ” en bit ner på sidan.

Sida 3 (17)

4

5. Du ska nu välja Patient och för vems räkning du beställer. Ange patientens personnummer,
inklusive sekel (inget mellanslag).
Välj också Kund/leveransadress (= din arbetsplats) i rullistan. Vissa förskrivare har behörighet
till flera mottagningar/kliniker. Om du inte kan välja den mottagning du letar efter så saknar du
behörighet.
Kontakta hjalpmedel.stodochsupport@skane.se om du har frågor.
Klicka på ”Fortsätt” för att komma vidare.

5
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6. Det går bra att skriva info till leverantör i fältet Tilläggstext till artikel. Bocka för den artikelrad,
under kolumnen Text, som du vill att texten ska kopplas till, och klicka därefter på Spara
ändringarna. Denna info kommer med på inköpsorder som skickas till leverantören.
Vid leverans direkt hem till patient, behöver det alltid finns tel.nr till patient/kontaktperson,
vilket då kan skrivas i detta fält, eller under Kontaktperson, se punkt 8.
Detta för att Posten/Utlämningsstället, ska kunna avisera leveransen, via ett SMS till detta
tel.nr att ett paket finns att hämta ut.
Klicka på Fortsätt för att gå vidare

6

7. Kontrollera så att det är rätt adress. Välj klinikens adress om leverans önskas dit eller
patientens adress om det ska ske som hemleverans. Om någon del av adressen är fel, kan du
korrigera till vänster efter att du valt adress i rullistan till höger.
Ändra i leveransprioritet till Leverans till patient/skola

8. Vid leverans direkt hem till patienten är det viktigt att ta bort ditt eget namn och ersätta det
med patientens namn eller en kontaktperson, se mer info nedan, samt telefonnummer under
Kontaktperson.
Tel.nr måste skrivas här, eller i fältet Tilläggstext till artikel för att det ska komma med på
inköpsorder, (se under punkt 5).

7
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Hemleverans till minderårig, eller annan person som inte har egen legitimation.
För att vårdnadshavare eller personal ska kunna hämta ut ett paket krävs följande:
1.
2.

Namn på person som ska hämta ut paketet måste stå i det översta fältet.
Patientens namn anges i c/o-fältet.

Detta gör att annan person kan hämta ut paketet, med enbart sin egen legitimation.

Klicka på Verkställ när adressen ser rätt ut.

Nu är allt klart och du får upp en bekräftelse. Ordernumret kan du använda i t.ex. epost med
supporten om du har frågor, hjalpmedel.stodochsupport@skane.se. Du behöver inte skriva upp den utan
kan söka fram den igen vid ett senare tillfälle.
Vid kontakt med leverantör, krävs alltid ett inköpsordernummer som kan fås av supporten på mail
hjalpmedel.stodochsupport@skane.se

Länken Utskrift blankett är endast till för förskrivare av Hörselhjälpmedel.

Sida 6 (17)

Förskriva med uttag direkt ur eget lager
Om din enhet har ett eget förråd så kan du skapa utleverans direkt från förrådet. Då skickas
ingen beställning till leverantör.
Du kan se om det finns ett lager på din enhet när du väljer artikel.

Vissa hjälpmedel är märkta med serienummer och då måste Sesam veta vilken artikel du
lämnat ut för att uppfylla kravet på spårbarhet (enligt medicintekniska direktivet). Varje
inhalator har ett unikt serienummer som är detsamma som individnummer i Sesam.

1. Öppna Kundorder i högermenyn.
2. Ange patientens personnummer och markera Uttag ur eget förråd, samt att rätt
lager är markerat.

2

3. Fyll i serienumret/individnumret som står på artikeln i rutan Individ och klicka på
Spara ändringar. Då läggs artikeln till på en orderrad och knappen Fortsätt syns.
Om sesam inte hittar det aktuella serie.nr/id.nr, kan du kontakta supporten för hjälp:
hjalpmedel.stodochsupport@skane.se

3

4. Klicka på Fortsätt.
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Eftersom du själv lämnar över den till patienten ser den sista bilden annorlunda ut och du
kan inte ange t.ex. leveransadress och leveranssätt.
5. Klicka på Verkställ för att slutföra ordern.

5

Nu är allt klart och du får upp en bekräftelse. Detta kundordernummer kan du använda i t.ex. epost
med supporten om du har frågor. Du behöver inte skriva upp den utan kan söka fram den igen vid ett
senare tillfälle.

Länken Utskrift blankett är endast till för förskrivare av Hörselhjälpmedel
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Fylla på eget lager
Beställa hem till eget lager

1. För att beställa klicka du på Sök artikel i menyn ute till höger.

2. Normalt sett krävs det en del inställningar i sökfiltret för att hitta rätt men inom området finns
endast ett fåtal produkter. Därmed kan du som förskriver inom inhalation direkt klicka på Sök.

2

Du kommer enbart få sökträff på de produkter som är kopplade till inhalationsområdet, Vid första
sökningen visas endast de artiklar som Ingår i sortimentet. Om du även vill se artiklar Utanför
sortimentet, välj detta i rullisten, eller klicka på Samtliga, och sök på nytt

Förbrukningsmaterial beställs fortfarande på hjälpmedelskort via apotek till patienten.
3. Klicka på artikelnumret på den artikel som du vill beställa.

3

Du ser nu information om själva artikeln. Framför allt ser du tillgängligt saldo på din enhet. Kontrollera
gärna så att den stämmer om du har möjlighet. Skulle den vara felaktig så kontaktar du
hjalpmedel.stodochsupport@skane.se och meddelar detta.
4. Klicka på ”Beställ” en bit ner på sidan.
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5. Markera pricken efter Lagerpåfyllnad och kontrollera att det står rätt kund/lager i rullistan efter
pricken.
Klicka på ”Fortsätt” för att komma vidare.

5
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6. Om du vill beställa fler än 1 så kräver detta fler orderrader. Eftersom varje inhalator är unik
och kommer registreras med individuella serienummer så kan det bara ligga 1 per orderrad.
Skriv artikelnumret (det nummer som är blått) i rutan under Artikel och klicka Spara ändringar
så läggs en ny till beställningen.
Klicka på Fortsätt för att gå vidare.

6

7. Kontrollera så att det är rätt adress till enheten. Om någon del av adressen är fel, kan du
korrigera till vänster efter att du valt adress i rullistan till höger. Du kan också komplettera med
telefonnummer under rubriken Kontaktperson.

7

Klicka på Verkställ när adressen ser rätt ut.

Nu är allt klart och du får upp en bekräftelse. Ordernumret kan du använda i t.ex. epost med
supporten om du har frågor. Detta kundordernummer kan du använda i t.ex. epost med supporten om
du har frågor. Du behöver inte skriva upp den utan kan söka fram den igen vid ett senare tillfälle.

Vid kontakt med leverantör, krävs alltid ett inköpsordernummer, som kan fås av supporten
genom epost till hjalpmedel.stodochsupport@skane.se
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Retur av hjälpmedel
När en inhalator tas i retur från patient måste detta registreras i Sesam.
1. Klicka på Hjälpmedel i högermenyn.
2. Ange patientens personnummer och klicka på Sök.

3. Klicka på det artikelnummer du vill returnera. När du klickar på artikelnumret så
öppnas en undermeny.
4. Välj ”Retur av hjälpmedel”

5. Kontrollera alltid vilket lager som du återlämnar till så att det är rätt.
6. Om du vill skrota artikeln, markera rutan ”Skrotas”.
7. Klicka på ”Verkställ”

Hjälpmedlet försvinner nu från patientens hjälpmedelslista, men du kan alltid se dem i
”Återlämnade hjälpmedel”.
Finns inte hjälpmedlet eller individen registrerad i WebSesam, och du vill behålla det på ditt
lager, meddela då oss på Supportenheten via mail till hjalpmedel.stodochsupport@skane.se
följande uppgifter:
•
•
•

Individnummer
Uppskattad ålder på individer
Vilket lager artikeln ska registreras på
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Reklamation
-

Låt inhalatorn, som ska reklameras, ligga kvar på patienten även om en ny förskrivs.
Den ska returneras till ert lager först när reklamationsärendet är avklarat och ni fått
tillbaka den alternativt fått en ny.
Rutin för hur man gör med en utbytesinhalator med nytt individnummer finns under
avsnittet ”byte av individnummer”.

För att göra reklamation följ stegen nedan:
1. Fyll i reklamationsblanketten som finns på vårdgivareskåne.se
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/hjalpmedel/anvisningar-sortiment/medicinskbehandling/#101333
2. Maila blanketten till: sortimenthjm.hoh@skane.se
Skicka även blanketten till kontaktpersoner hos respektive leverantör:
Dolema (gäller Aeroneb GO/Innospire GO) : info@dolema.com
Mediplast (gäller Pari Turbo Boy SX): qa@mediplast.com
3. Skriv ut reklamationsblanketten och lägg den tillsammans med den trasiga enheten i
ett vadderat kuvert, för att skicka till:

Dolema AB
Bergkällavägen 27A
192 79 Sollentuna
Eller
Mediplast
Bronsåldersgatan 2
213 76 Malmö
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Byte av individnummer
Om ni fått en ny inhalator på exempelvis garanti, så ska det gamla individnumret bytas ut
mot det nya.
1. Sök upp hjälpmedlet via individkort i
högerkolumnen

2. Fyll i individnumret och sök

3. Klicka på ”byte av individnummer”

4. Klicka på ”textinformation”
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5. Lägg till följande i beskrivningsfältet:
Dagens datum, tidigare individnummer, anledning till byte och ditt namn

När du är klar, klicka först på VERKSTÄLL och sedan TILLBAKA.

6. Nu är det dags att skriva in det nya individnumret för att sedan klicka på verkställ.

Individnumret uppdateras direkt. Kontrollera genom att söka upp det nya individnumret.
Texten du skrev in i beskrivningen, återfinns under länken ”textinformation.
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Söka fram en beställning/förskrivning.
1. För att söka klicka du på Dina uppgifter i menyn ute till höger.
2. Klicka på länken Öppna kundorder till höger.

2

Du kan nu se alla öppna kundorder, d.v.s. de order som ännu inte är godsmottagna och levererade,
där du är förskrivare/beställare.
Vill du se någon kollegas tar du bort ditt rsid under Förskrivare/beställare och klickar på sök. Då listas
alla öppna order inom din mottagning/klinik, oavsett vem som är förskrivare.

Genom att klicka på kundordernumret kan du se en specifikation av ordern. Här finns också en knapp
för att makulera ordern, vilket bara kan göras samma dag som ordern registrerats. Du kan inte
redigera en order du redan skapat.

3. Får du inte napp vid denna sökning, använd istället länken Sök levererade kundorder.
Du måste då ange ett specifikt Kundordernummer.
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Ta emot leveranser till enheten
När det kommer en leverans från leverantör så behöver du som förskrivare vara
uppmärksam på leverantörens följesedel.
Olika leverantörer har olika följesedlar, nedan följer exempel på hur de ser ut från
leverantörerna Mediplast respektive Dolema.
Röd – Sesams inköpsordernummer (som de benämner Ert ordernr.)
Grön – Sesams kundordernummer (som de benämner Godsmärke)
Blå – serienummer (som WebSesam benämner individnummer)
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Genom att söka på kundordernumret, det gröna som står som godsmärkning/
leveransmärkning, kan du hitta information om detta är en beställning som är vikt till en
speciell patient eller som ska ställas på lagerhyllan (lagerpåfyllnad).
De siffror som är inringade med blått på bilderna ovan är det som i Sesam kallas för
individnummer.
Du kan söka på kundordernummer i WebSesam genom att
1. Klicka på Dina uppgifter (i högermenyn)
2. Klicka på Sök kundorder
3. Ange numret på kundorder. Klicka på Sök.

Du kan nu se vem som är mottagare för ordern, alltså om det ska till en patient och i så fall
vilken patient.

