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Meny i WebSesam

Klicka här för att återgå till startsidan
1. Här hittar du patientens hjälpmedelslista
2. Information om individmärkta hjälpmedel
3. Sök artiklar inom olika produktområde
4. Sök artiklar
5. Registrera förskrivning
6. Registrera arbetsorder
De meddelande som visas på startsidan
7. Sökfunktioner för kundordrar etc.
8. Här finns länkar till rutiner och dokument

I databasen "Hjälpmedelstjänsten" publicerar leverantörerna sina
artiklar. (https://hjalpmedelstjansten.se)
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Information
Du kan använda
(framåt och bakåt) knapparna i Internet explorer för att
navigera i WebSesam, men aldrig vid registrering av en kundorder.
All understruken blå text, är länkar till mer information.
Support ärenden hanteras av din hjälpmedelskonsulent.
Har du problem med inloggning i WebSesam, maila till:
hjalpmedel.stodochsupport@skane.se

På startsidan i WebSesam kan viktigt information lämnas under ”Meddelande”.

Du får även meddelande om avslutade arbetsordrar. Klicka på datumet för länk till
arbetsordern.

Klicka på arbetsordernumret för få mer information.
För att ta bort meddelandet markera i rutan för detta och klicka på
Vill du ta bort samtliga meddelande från startsidan klicka på

Information om upphandlat sortiment hittar du på Vårdgivare Skåne.
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1. Hjälpmedel
I PMO (journalsystem) går det att göra uthopp till patientens hjälpmedelslista
i WebSesam. Patientens journal måste först öppnas i PMO.
Välj därefter ”Innehåll” i menyraden,
sedan i rulllist ”Integrerade program o länkar”
och ”WebSesam 2”.

Inloggningssidan för WebSesam 2 öppnas, logga in med ditt användar id, så visas
patientens hjälpmedelslista.
Gör du inte uthopp från PMO, måste du söka upp patienten i WebSesam.
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1.1 Sök Hjälpmedel per mottagare
Klicka på ”Hjälpmedel”
i menyn

Välj i rulllist om du vill söka på:
Patient (ange 12 siffror i en följd utan
bindestreck)
eller
Vårdenhet = ditt närförråd
(din arbetsplats)

Söker du på t ex. på isokod
(undergrupp) 122203 listas endast hur
många ”Rullstolar manuella” patienten
har.
Görs inget val, visas allt.
Du kan även välja vilken ”Artikeltyp” som
skall visas.
Utgångsläge är alltid att visa allt.
Huvudhjälpmedel = Ex Cross rullstol
Tillbehör = Cross armstöd
Reservdel = Överdrag
Inställning = används ej
Tjänst = används ej
Välj i rullist ”Endast återköpshjälpmedel” för att
selektera bort försålda hjälpmedel.
Försålda kan vara hjälpmedel till asylsökande,
eller hjälpmedel som blivit försålda till kommun
eller annat landsting.
Utgångsläge är alltid att visa ”Samtliga
hjälpmedel”.
Uthyrda är endast serviceavgift för elrullstol!

Efter du gjort dina val ovan klickar du på

.
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Patientens / Vårdenhetens hjälpmedel listas nu.
Du kan även välja att visa debiteringsform / betalare genom att bocka i rutan.

Här visas om en hämtorder är skapad. Det går ej att göra dubbletter.
Obs! 0 (noll) i ”Antal” och blankt i ”Lev.datum” betyder att hjälpmedlet ännu
inte levererats.
Om artikel är individmärkt visas ett individnummer. Finns det komponenter
(monterade tillbehör) på denna individ visas antalet inom parantes efter
individnumret.

Klicka på individnumret för att komma till individkortet.
Klicka på ”komponentsiffran” för att se vilka komponenter (tillbehör) som finns på
individ.
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Följande länkar finns:
= Visar återlämnade hjälpmedel, se rutin 1.2
= klickar du här, följer patientens personnummer med till en ny
förskrivning. Se avsnitt om ”Kundorder” sida 18 – 24 för mer info.

= Visar alla registrerade arbetsordrar.
= Klicka här när ett hjälpmedel skall returneras. Se rutin 1.3

= Visar beställda, ej levererade komponenter.
= Blankett nr 6 används av Bou / Vux.
= Skriver ut patientens hjälpmedelslista. För bättre layout, använd med
fördel länken ”Skriv ut” uppe i höger hörn.
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1.2

Återlämnade hjälpmedel

Sök ”Hjälpmedel” per mottagare, se punkt 1.1.
Klicka på
Patienten / Vårdenheten.

för att visa de hjälpmedel som returnerats från

Om individnummer finns ifyllt klickar du på detta för att se mer info om individ. Se
avsnitt om ”Individkort”.

Klickar du på artikelnummer får du följande val:
Artikelinformation = visar info om artikel. Se avsnitt
”Sök artikel”.
Ordinationsöversikt = vilken förskrivning artikeln
förskrivits på.
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1.3 Hämtorder
Hämtorder görs alltid när ett hjälpmedel skall returneras och hjälpmedlet
finns registrerat på en patient i Websesam.
Så här skapas hämtorder i WebSesam:
Sök ”Hjälpmedel” per mottagare, se punkt 1.1!
Är hämtorder redan skapad, visas detta med ett ”Ja” under kolumnen ”Hämtorder”,
Det går ej att göra dubbletter.
Klicka på länken
.
Hämtning av hjälpmedel hemma hos patient utförs av Hjälpmedel Skåne i de fall
familjen själv inte kan återlämna till Barn – och ungdomshabiliteringen eller
Hjälpmedelsmottagningen, t ex p g a storlek eller mängd.

Välj om det ska hämtas från:
Kund = ditt buffertförråd (din arbetsplats)
eller Patient

Kontrollera att ”Hämtadress” stämmer.
Obs! Telefonnummer måste alltid fyllas i.

Fyll i eventuell kontaktperson och
telefonnummer i ”Hämtorderinformation”
När hämtning kan samordnas med nyleverans
av hjälpmedel, ska detta anges i fältet
”Hämtorderinformation”. T. ex ”Hämtas i
samband med leverans”.
Ange även i fältet ”Tilläggstext för artikel” att ”Hämtorder finns”, när du registrerar
din kundorder, t ex om du förskriver en 3-hjulig cykel och befintlig cykel skall
returneras.
9
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Välj Orsak
Har du valt Patient under Hämta adress ska orsak Hämtas hos Patient anges. Har du valt
Kund/leveransadress ska Hämtas hos mottagning/enhet anges.
Orsak Skickas till centrallager med post anges endast då hjälpmedel skickas med post och
ingen åtgärd behövs.
Markera i kolumnen längst till höger vilka artiklar som skall hämtas.

Du kan skapa hämtorder på enskilda komponenter (tillbehör), men väljer du
individartikel följer alla komponenter (tillbehör) med.
Skall samtliga hjälpmedel hämtas, klicka på rutan i rubrikraden.

Klicka därefter på

Om hjälpmedlen skall hämtas på din enhet, skriv ut hämtordern genom att klicka på
länken ”Skriv ut”.

Ett nytt fönster öppnas och du skriver ut dokument genom att klicka på skrivarikonen

Fäst hämtordern på hjälpmedlet (skriv ut en hämtorder per kolli/hjälpmedel) och ställ
ut för hämtning av turbilen.
Du kan alltid söka upp din hämtorder via ”Dina uppgifter” och ”Sök hämtorder”.
Hämtordern är avslutad när den har status ”Stängd”.
Vill du makulera en felaktigt gjord hämtorder, kontakta din hjälpmedelsmottagning.
10
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1.4

11

Ordinationsöversikt / information om förskrivning

Sök ”Hjälpmedel” per mottagare, se punkt 1.1.

Klicka på det artikelnumret du vill se
förskrivningsinformation om, välj
”Ordinationsöversikt” i
rullgardinsmenyn.

Klicka på kundordernummer för att se detaljer.
Vill du veta namnet på förskrivaren för denna kundorder klicka på förskrivar id.

11
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2. Individkort

Klicka på ”Individkort” i menyn

2.1

Sök hjälpmedel via individkort

Fyll i individnummer och klicka på
Känner du inte till hela individnumret kan du
använda * (stjärna) före eller efter. Söker du
t.ex på 1260*, listas alla individer som börjar
på 1260. Söker du istället på *7090, så listas
alla individer som slutar på 7090.

Klicka på det individnummer som matchar din sökning.
Info om individ visas.
Klickar du på artikelnummer visas
Info om artikel
Finns individ ute hos en patient
visas info om detta.
Klicka på mottagarens namn, du får
då upp en rullist

•Ordinationsöversikt, visar förskrivning
•Återlämnade hjälpmedel
•Hjm per mottagare
•Arbetsorder, registrera ny arbetsorder
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2.2 Länkar på individkort

Följande länkar finns:
= visar vilka komponenter/tillbehör som är levererade / beställda till ett
individmärkt hjm.
= visar om det finns någon registrerad arbetsorder.
Klickar du på
följer patientens personnummer med till en ny förskrivning. Se
avsnitt om ”Kundorder” för mer info.
= Här kan specifik info om individ läggas in.
= Klicka här när individ skall returneras. Se rutin 1.3
= Visar information om eventuella tidigare patient för individ.
= Detta görs av din hjälpmedelsmottagning.
= Detta görs av din hjälpmedelsmottagning.
= Visar länk med kundordernummer för ännu ej levererade
komponenter/tillbehör.
= Detta görs av din hjälpmedelsmottagning.
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3 Varukatalog

Klicka på ”Varukatalog”
i menyn

3.1

Sök artikel via Varukatalog

Sök artiklar inom olika Isokoder ( = huvudgrupper i HI ).

Välj tex isokod 12:
”Hjälpmedel vid förflyttning”
Klicka på Benämning för att
gå vidare

Välj undergrupp ( = grupp i HI )
t ex 1222, klicka på Benämning för att
gå vidare.
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Välj sexsiffrig iso-kod (= undergrupp i HI)
ex 122203,
klicka på Benämning för att lista samtliga
artiklar, oavsett leverantör.

Klicka på artikelnummer för att få mer information om artikel.
I denna vy hittar du länken ”Beställ”, klicka här och du kommer då till ”Kundorder”.
Se avsnitt om ”Kundorder” för mer info.

Varukatalog, artikeldetaljer och sökresultat är kompletterade med en Tillbaka-länk,
på följande sidor :

Den fungerar likadant som webbläsarens tillbaka-knapp, dvs den backar tillbaka till
föregående sida.

15

16

Uppdaterad 2020-01-21

4. Sök Artikel
Klicka på ”Sök artikel”
i menyn.

Fyll i ett eller flera sökbegrepp:
• Sesams artikelnummer
• Lev. artikelnummer
• Del av benämningen
• Produktnamn
• Leverantör
• Isokod
• Artikeltyp

4.1 Sök artikel

Ju fler sökbegrepp, desto mer specifik blir sökningen.
Klicka därefter på

.

De artiklar som matchar din sökning visas på skärmen.
Klicka på artikelnummer för att få mer information om artikel.

I denna vy hittar du länken ”
”, klicka här för att göra en förskrivning.
Se avsnitt om ”Kundorder” för mer info.
Om du väljer att skriva ut ”Rutin Bou / Vux”, kontrollera alltid att du har senaste version!
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5. Kundorder
Klicka på ”Kundorder” i menyn

Obs! Behöver du avbryta pågående registrering av en kundorder,
klicka alltid på knappen
Du får aldrig använda
att avbryta en kundorder.

.
(framåt och bakåt) knapparna i Internet explorer för

18
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5.1 Förskrivning till patient
Utgå från ”Kundorder” i menyn.
Välj Patient och fyll i personnummer
(12 siffror utan bindestreck).
Välj Kund/leveransadress = ditt
buffertförråd (din arbetsplats)
Alternativt kan uthopp göras via PMO till Hjälpmedelsbilden, klicka sedan på länken
”Beställ”.

Personnummer finns då redan ifyllt.
Klicka på

, för att komma till orderraderna.

Alternativ 1:
Vet du redan artikelnumret,
fyll i detta i rutan för ”Artikel”
samt rätt antal.

Klicka på

.
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Alternativ 2:
Vet du inte artikelnumret klickar du
på ”Sök artikel” i menyn.

Fyll i ett eller flera sökbegrepp:
• Sesams artikelnummer
• Lev. artikelnummer
• Del av benämningen
• Produktnamn
• Leverantör
• Isokod
• Artikeltyp
Ju fler sökbegrepp, desto mer specifik blir sökningen.
Klicka därefter på

.

De artiklar som matchar din sökning visas på skärmen. Markera rutan ”Beställ” för
den eller de artiklar du vill beställa.

Klicka på

, och artiklarna hamnar då på orderraderna.

Alternativt kan du klicka på artikelnumret för den artikel du vill beställa. Du kommer
då till bilden Artikelinformation, där du klickar på länken ”Beställ”. Artikeln hamnar då
på orderraden.
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När artikel lagts till på orderrad, och det är ett komponenthanterat huvudhjälpmedel,
visas artikelnummer med antalet komponenter (tillbehör) inom parantes.

Klicka på artikelnummer för att visa vilka komponenter (tillbehör) som ingår.

Här kan du välja att ta bort komponenter (tillbehör), markera då rutan ”Ta bort”,
Klicka sedan på

.

Vill du lägga till annat tillbehör, klicka på länken

Markera det tillbehör du vill lägga till, klicka på
Klicka på

.

.

, om du inte gjort något val.

Om du väljer att skriva ut ”Rutin Bou / Vux”, kontrollera alltid att du har senaste version!
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När du är klar med dina val, klicka på
Lägg till eventuellt övriga artiklar, ex dyna till rullstol.

.

Ange i ”Tilläggstext till artikel” om denna artikel skall vara komponent (tillbehör) till
huvudhjälpmedlet. Markera i rutan under kolumnen ”Text”, till vilken artikelrad texten
skall kopplas.
Du kan även ändra antalet.

Om du ångrar en artikelrad markerar du i rutan ”Ta bort”.
Klicka därefter på
Klicka på

för att uppdatera förskrivningen.
.

Nu visas samtliga uppgifter om din förskrivning.
Obs! Kontrollera / komplettera
mottagarens (patientens)
telefonnummer.

Välj adress i rullist vart
hjälpmedlet skall levereras

Utifrån vilken adress som valts ovan,
ange korrekt Leveransprioritet.
OBS! Dessa måste överensstämma
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Skall leverans ske hem till mottagaren
måste leveransadress och
telefonnummer kontrolleras / redigeras.

Kontaktperson och telefonnummer blir
som standard alltid inloggad förskrivare.
Om leverans till mottagare väljs, ändra
då till ”rätt” kontaktperson.

Obs! Har mottagaren ett nytt telefonnummer, måste det ändras både i
sektionen ”Mottagare” och ”Leveransadress.
Du kan även manuellt ange en annan leveransadress. Denna leveransadress
kommer endast användas för denna förskrivning.
Vill du lägga till ytterligare leveransadress, kontakta din hjälpmedelsmottagning.
Klicka i samleveransrutan
om du önskar få alla hjälpmedel levererade samtidigt.
Klicka därefter på

.

Du får nu en bekräftelse på att kundordern är
registrerad.
Klicka inte på Utskrift Förskrivningsblankett i
detta läge.
Vänta tills hjälpmedlet är utlevererat, för att få
med ev. id.nr, lev.datum mm på blanketten.
Görs då via Hjälpmedels-listan och länken
Utskrift Förskrivningsblankett
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5.2 Uttag ur eget förråd
Skapa en ny order
-

Klicka på Kundorder i högermenyn
Fyll i patientens personnummer (inklusive sekel, utan bindstreck) och byt
Kund/leveransadress, via scrollist, till det lager du vill plocka hjälpmedlen ifrån

Du får nu upp alternativet uttag ur eget förråd

-

Välj Uttag ur eget förråd. På detta sätt signalerar du till sesam att du redan har
produkterna hemma på ditt lager.

-

Du ska nu ange vad du vill beställa/förskriva och behöver därför ange ett
Individnummer (6-siffrigt). En komplett rullstol har alltid ett individnummer och systemet
kräver därför att man pekar mot ett befintligt individnummer om man ska plocka från
lagret.
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-

Klicka sedan på Spara ändringarna så uppdateras raden på din order.

-

Siffran som hamnar bredvid artikelnumret visar hur många komponenter individen har
just nu. För att kolla vad som ingår i individen och/eller lägga till någon komponent
klickar du på artikelnumret.

-

Fyll i artikelnummer på den artikel du vill lägga till och tryck sedan på Spara ändringar
så hoppar den ner i listan på komponenter.
Behöver du lägga till fler så gör du om samma procedur.
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-

När du är klar går du tillbaka till kundordern genom att trycka på Åter kundorderrad

-

När du är klar med din order så klickar du på Fortsätt

Bekräfta
Eftersom patienten får alla hjälpmedel direkt och ingen beställning görs så varken kan eller
behöver du redigera adress eller leveranssätt.

Om allt ser rätt ut kan du nu klicka på Verkställ. Är det något som inte stämmer så trycker du
på Avbryt.

26
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5.3 Komplettera Individ
Utgå från ”Kundorder” i menyn.
Välj Patient och fyll i personnummer
(12 siffror utan bindestreck).
Välj Kund/leveransadress = ditt
buffertförråd (din arbetsplats)
Alternativt kan uthopp göras via PMO till Hjälpmedelsbilden, klicka sedan på länken
”Beställ”

Personnummer finns då redan ifyllt.
Klicka på

, för att komma till orderraderna!

Fyll i artikelnummer, ex
Klicka på
Artikeln hamnar på orderraden.
Är artikeln registervårdad som en komponent (tillbehör) till huvudhjälpmedlet, (d v s
ingår i en Individmall) visas länken ”Kompl. individ”.

Klicka på länken, då visas en lista på brukarens levererade individer.

Välj den individ som skall kompletteras.

27
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Klicka på

.

Här visas nu till vilken individ du valt att koppla komponent (tillbehöret) till.

Efter att du verkställt din kundorder, gå in via individkoret och klicka på länken
för att visa vilka komponenter/tillbehör som är levererade respektive
beställda.
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6. Arbetsorder
Används för att registrera ”Avhjälpande underhåll”, ”Anpassning/spec. anpassning”
och ”Utprovnings ärende”.
•

Avhjälpande underhåll (reparation) = Hjälpmedlet behöver repareras

•

Anpassning/specialanpassning = Hjälpmedlet behöver justeras eller göra
åtgärder som inte tillverkaren anger. Vid specialanpassning skall
specialanpassning blankett bifogas.

•

Utprovningsärende = Utprovningshjälp inför förskrivning

Utgå med fördel från brukarens hjälpmedelslista, när du vill registrera ”Avhjälpande
underhåll” och ”Anpassning/spec. anpassning”

För att registrera ”Utprovningsärende,
klicka på ”Arbetsorder” i menyn

Obs! Behöver du avbryta registrering av Arbetsorder, klicka på
för att
ta bort registrerad information. Kan bara göras innan Arbetsorder verkställts.
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6.1 Avhjälpande underhåll (reparation)
Utgå från patientens Hjälpmedels lista (se rutin 1.1 Sök Hjälpmedel per
mottagare). Klicka på artikelnummer för det hjälpmedel som det skall repareras.
I rullisten som visas, väljer du arbetsorder.

Arbetsorder skapas, med information förifyllt om vilken patient, samt vilket
hjälpmedel som valts.
Här måste du välja typ av åtgärd = Avhjälpande underhåll.

Välj lämplig ”Aktivitetsprioritet”, i rullist, om annan än normal:

”Felbeskrivning” skall alltid fyllas i.
Beskriv problemet, så utförligt som
möjligt.
Klicka på

.
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Öppna länken Redigera adress .
Välj Adresstyp : Utföres på plats, eller Hämtas från och Levereras till, genom att
markera i aktuell ring. OBS! En i taget !
Klicka därefter på bocken i fältet under ”Hämta adress från”, och välj lämplig adress.
Spara ändringarna.
Då visas vald adress nedanför, se exempel nedan .
OBS! Du måste Spara ändringarna efter varje nytt val av Adresstyp !! När du är
klar klicka på Verkställ .

Du får ett arbetsordernr som bekräftelse på att din arbetsorder är registrerad.

28
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6.2 Anpassning/Specialanpassning
Utgå från brukarens Hjälpmedels lista (se rutin 1.1 Sök Hjälpmedel per mottagare).
Klicka på artikelnummer för det hjälpmedel som det skall anpassas/specialanpassas.
I rullisten som visas, väljer du arbetsorder.

Arbetsorder skapas upp, med information förifyllt om vilken patient, samt vilket
hjälpmedel som valts.
Här måste du välja typ av åtgärd = Anpassning/Specialanpassning.

Välj lämplig ”Aktivitetsprioritet”, i rullist, om annan än normal:

”Felbeskrivning” skall alltid fyllas i.
Beskriv åtgärd, så utförligt som möjligt.

Klicka på

.
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Öppna länken Redigera adress .
Välj Adresstyp : Utföres på plats, eller Hämtas från och Levereras till, genom att
markera i aktuell ring. OBS! En i taget !
Klicka därefter på bocken i fältet under ”Hämta adress från”, och välj lämplig adress.
Spara ändringarna. ”. (Saknas korrekt adress i rullist, fyll då i kompletta
”Adressuppgifter”).
Då visas vald adress nedanför, se exempel nedan .
OBS! Du måste Spara ändringarna efter varje nytt val av Adresstyp !! När du är
klar klicka på Verkställ .

Du får ett arbetsordernr som bekräftelse på att din arbetsorder är registrerad.
Bedöms arbetsorder som Specialanpassning, måste blankett om detta fyllas i.
Hjälpmedelskonsulent kontaktar er då om detta.
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6.3 Utprovningsärende

För att registrera ”Utprovningsärende,
klicka på ”Arbetsorder” i menyn

Fyll i personnummer (12 siffror).
Klicka på,
så visas patientens namn.
Välj lämplig ”Aktivitetsprioritet”, i rullist, om annan än normal:

Välj ”Typ av åtgärd” = ”Utprovningsärende”.

Välj i fältet ”Tjänsteprodukt”, inom vilket område utprovning önskas.
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”Felbeskrivning” skall alltid fyllas i!
Ange vad utprovning avser.

Öppna länken Redigera adress .
Välj Adresstyp : Utföres på plats, eller Hämtas från och Levereras till, genom att
markera i aktuell ring. OBS! En i taget !
Klicka därefter på bocken i fältet under ”Hämta adress från”, och välj lämplig adress.
Spara ändringarna. ”.
(Saknas korrekt adress i rullist, fyll då i kompletta ”Adressuppgifter”).
Då visas vald adress nedanför, se exempel nedan .
OBS! Du måste Spara ändringarna efter varje nytt val av Adresstyp !! När du är
klar klicka på Verkställ .

Du får ett arbetsordernr som bekräftelse på att din arbetsorder är registrerad.
Klicka på
Klicka därefter på

.
.
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6.4 Artikelhjälp
Arbetsorder Artikelhjälp används då man av olika anledningar inte hittar rätt artikel eller för artikel som
inte är beställningsbar i webSesam.
I menyn till höger kan artikelhjälp läggas via Hjälpmedel för artikel som ska komponenthanteras eller
via Arbetsorder för artikel som inte ska komponenthanteras.
Artikelhjälp vid komponenthantering (kopplat till
befintligt hjälpmedel)
Gå till meny Hjälpmedel, sök upp patient och
aktuellt hjälpmedel.
Klicka på artikelnummer för korrekt hjälpmedel.
I rutan med alternativ, klicka på Arbetsorder.
Gå vidare ner i manual till Typ av åtgärd.

Artikelhjälp som inte ska kopplas till
befintligt hjälpmedel
Gå till meny Arbetsorder.
Skriv in patients personnummer och tryck
Spara Ändringar så visas patientens
namn

I scrollist efter Typ av åtgärd, tryck på
Artikelhjälp.

Välj i scrollist efter Tjänsteprodukt, inom
vilket område artikelhjälp önskas.
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Under Adresstyp, bocka i
Leveransadress

Under Hämta adress från anger
du till vilken adress du önskar
hjälpmedlet levererad till, här är
det viktigt att ange en adress.
Skulle rätt alternativ inte finnas
tillgängligt så välj en adress och
skriv därefter in korrekt
leveransadress i det vänstra fältet
under Adressuppgift.
VIKTIGT! att trycka Spara Ändringar här för att adressen ska följa med till arbetsordern.

I fält Efterfrågad åtgärd skrivs tydligt
vad som önskas

Tryck nu Verkställ längst upp i bild

Nu får du en bekräftelse på att Arbetsorder är
registrerad och ett Arbetsordernummer

Är artikeln du efterfrågar beställningsbar i Websesam återkopplas det via din mailadress som finns
kopplad i Sesam.
Viktigt att korrekt mailadress och kontaktuppgifter finns upplagda, kontrollera enligt manual 7 Dina
uppgifter.
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7. Dina uppgifter

Klicka på ”Dina uppgifter” i menyn.

I denna bild visas info om inloggad
förskrivare. För att kontrollera / redigera
dina kontaktuppgifter klicka på länken
med ditt namn.

Följande info är viktigt och bör finnas:
Telefon
Mobil
samt
E-post
Klicka på
Stäng med

.
.

Följande länkar används av Bou / Vux :
7.1 7.1
7.2 7.2
7.3 7.3
7.4 7.4
7.5 7.5
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7.1 Öppna kundorder
Utgå från ”Dina uppgifter” i menyn, och klicka på länken
Då listas samtliga öppna kundordrar som du registrerat.

.

Om du tar bort ditt förskrivare/beställare id, och klickar på
så visas samtliga kundordrar för de enheter som du har behörighet till.

,

Klicka på kundordernummer för att se detaljer.
Obs! Funktionen ”Visa endast okvitterade direktleveranser” används bara av
Syn och Hörsel.

7.2 Sök kundorder
Utgå från ”Dina uppgifter” i menyn och klicka på länken
för att söka fram samtliga kundordar (både levererade och olevererade), som du
registrerat.
I fältet ”Kundorder” måste du fylla i år, t ex 14 (alla kundordrar lagda år 2014 börjar
på 14). Alternativt anger du hela kundordernummer, om detta är känt.
Du kan även fylla i vecka, (börja alltid med år) tex 1410 (14 =år 2014 och 10=vecka
10).
Klicka på
Alla ordrar som är registrerade under vald tid visas.
Om du tar du bort ditt förskrivare/beställare RSID, får du upp samtliga kundordrar för
de enheter du har behörighet till.
Obs! År 13, 14 etc måste även fyllas i här.
Klicka på kundordernummer för mer information.
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7.3 Sök Arbetsorder
Utgå från ”Dina uppgifter” i menyn och klicka på länken
för att söka fram samtliga arbetsordrar.
I fältet ”Ao. nr” måste du fylla i år, t ex 13 (alla arbetsordrar lagda år 2014 börjar på
14). Alternativt anger du hela arbetsordernumret, om detta är känt.
Du kan även fylla i vecka, (börja alltid med år)
tex 14210(14 =år 2014 och 10=vecka 10).
Klicka på
Alla ordrar som är registrerade under vald tid visas.
Tar du bort förskrivare/beställare RSID, får du upp samtliga arbetsordrar, för de
enheter du har behörighet till.
Obs! År 13, 14 etc måste även fyllas i här.
Klicka på arbetsordernummer för mer information.
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7.4 Sök hämtorder
Utgå från ”Dina uppgifter” i menyn och klicka på länken
hämtordrar gjorda av dig.

, för att lista alla

Vill du även se stängda hämtordrar markera då i rutan för detta.

En hämtorder kan ha följande status:
Registrerad = Ej återrapporterad
Stängd = Avslutad och klar
Utskriven = Utskriven i Sesam 2 (huvudsystemet)
Makulerad = Makulerad
Sök på specifikt hämtordernummer om du
vill kontrollera status.
Beställare = inloggad förskrivares RSID.
Ändra om du vill söka upp kollegors
hämtordrar.
Sök på specifik patients personnummer.
Kund = din arbetsplats (buffertförråd). Fyll i
ditt kundnummer, ex 1870 (BoU
Kristianstad) för att söka upp samtliga
hämtordrar skapade från denna kund.

Efter du gjort någon av ovan selektering klicka på

.

För att se mer uppgifter hämtordern, klicka på hämtordernummer.
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7.5 Rekvirerat per förskrivare
Kan användas för att leta fram de kundordrar, du som förskrivare har registrerat
under en viss tidsperiod. Du kan även söka på de kollegors förskrivare/beställare nummer, som är kopplade till samma enhet/mottagning som du själv.
Begränsa sökningen genom att ange specifik mottagare, artikel, kundorder eller en
begränsad tidsperiod. Man kan även välja under rubriken ”Status”, att visa endast
”levererade” kundordrar, eller ”ej levererade”. Utgångsläge är alltid att visa samtliga.
Resultatet kan under rubriken ”Sortering”, sorteras i ordning: artikel, mottagare eller
datum.
När du har gjort din selektering, klicka på

.

Vill du se detaljer om en förskrivning, klicka då på kundordernumret.
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9. Övrig info
Vid ärende som gäller nedan punkter, kontakta alltid din hjälpmedelsmottagning
•

Hjälpmedel till patient, som är skriven i annan region.

•

Hjälpmedel till asylsökanden

•

Överköp av hjälpmedel från annan region

•

Försäljning av hjälpmedel till annan region eller kommun.
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