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Ny artikeltyp i Websesam; Förbrukningsartiklar
Nu finns det en ny artikeltyp; Förbrukningsartiklar. Den kommer att omfatta produkter som
förbrukas, såsom exempelvis slangar och sugkatetrar. Denna typ av produkter beställs ofta i
stora volymer. De har tidigare inte gått att ta bort dessa från patientens hjälpmedelsbild när de
förbrukats, vilket varit ett problem då listan blivit lång och svår att överblicka.
Beställning av förbrukningsartiklar sker som tidigare men beställda produkter visas i en
separat vy under länken ”Förbrukningsartiklar”. De visas alltså inte i hjälpmedelsbilden. Om
det beställts förbrukningsartiklar till patienten tidigare så visas länken "Förbrukningsartiklar" i
hjälpmedelsbilden.

Figur 1 Länken "Förbrukningsartiklar" visas i hjälpmedelsbilden

Länken leder till en vy med sammanställning över beställda förbrukningsartiklar med senaste
beställningsdatum. Klicka på artikelnumret för mer information om beställningar som gjorts
för en specifik produkt.

Figur 2 Sammanställning över beställda förbrukningsartiklar med senaste beställningsdatum.

Beställningar som gjorts för en specifik produkt visas. Klicka på kundordernumret för att se
kundorderuppgifter.

Figur 3 Sammanställning över beställningar som gjorts för en specifik produkt.

Förbrukningsartiklar går att söka fram under ”Sök artikel” men de förekommer inte i
Hjälpmedelstjänsten.

Beställning av tillbehör till ett komponenthanterat huvudhjälpmedel
Nu går det att beställa komponenter/tillbehör till ett levererat huvudhjälpmedel utan att veta
artikelnumret i förväg. Tidigare har man varit tvungen att veta artikelnumret på den
komponent som ska beställas och därefter koppla det till huvudhjälpmedlet.
Nu visas länken ”Komplettera levererad individ” i kundorderbilden, förutsatt att patienten
lånar ett huvudhjälpmedel som är komponenthanterat och möjligt att komplettera.

Figur 4 Länken ”Komplettera levererad individ” visas i kundordervyn om patienten lånar ett komponenthanterat
huvudhjälpmedel

När man klickar på länken kommer man till en lista med de komponenthanterade
huvudhjälpmedel som patienten lånar. Där väljer man vilket av hjälpmedlen som ska
kompletteras genom att bocka i rutan och klicka på komplettera.

Figur 5 Väl vilket hjälpmedel som ska kompletteras.

Därefter visas de komponenter/tillbehör som finns kopplade till huvudhjälpmedlet i dag och
en länk till vanligaste tillbehören. Markera vilka komponenter/tillbehör som ska beställas och
klicka på beställ.

Figur 6 Beställningsbara komponenter.

Komponenterna/tillbehören visas därefter på kundorderraden med information om vilket
individmärkt hjälpmedel som den ska monteras på.

Möjlighet att se vad som kommer i nästa leverans
Funktionen ”Sök kundorder” i Websesam är kompletterad med nya fält och kolumner, så att
man kan söka per kund samt se status och leveransdatum. Nu går det att se vilka hjälpmedel
som ska komma till mottagningen dagen innan leverans.

Figur 7 Det går att söka fram alla kundordrar som är registrerade för en specifik användare eller kund under ett specifikt år.
Sedan sortera på leveransdatum för att se vilka hjälpmedel som ska komma till mottagningen redan dagen innan leverans.

•
•

Vid sökning måste man alltid ange minst första siffran i kundordernumret.
Kundordernumrets första två siffror består av årtalet då kundordern registrerades. Det
räcker alltså att ange år i rutan för kundorder ex. 17.
I sökresultatet finns två nya kolumner Status och Leveransdatum.
I kolumnen Leveransdatum visas datum för senast skapade utleverans. Vid delleverans
kan det alltså visas ett leveransdatum i kolumnen även om status för hela kundordern
inte är Utlevererad.

•
•

Nu kan man även välja hur sökresultatet ska sorteras. Hittills har sorteringen alltid
varit i kundnummerordning, men nu finns en listruta där man kan välja att i stället
sortera på status, order- eller leveransdatum. Senaste leveransdatum visas överst.
För att se vilka hjälpmedel som kommer i kommande leverans redan dagen innan;
o Välj om du vill se alla kundordrar för en specifik kund eller enbart för en
specifik användare. Det går att se alla registrerade kundordrar inom det
kundnummer som användaren är kopplad till.
o Skriv in det årtal som kundordern du är intresserad av är registrerad och klicka
på sök.
o Sortera på leveransdatum. Senaste datumet visas överst.

Spärr vid beställning till personer som utvandrat
Nu finns det en spärr i Websesam som gör att det inte går att beställa till personer som inte
längre är folkbokförda i Sverige. Det har tidigare gått att beställa hjälpmedel till dessa
personer. Eftersom det inte framgår i Websesam om en person utvandrat utan enbart i
fakturaunderlaget så har beställning gjorts.
När man gör en kundorder för en mottagare som har utvandrat (inte längre är folkbokförd i
Sverige) och kommer till läget där man ska verkställa ordern, så visas meddelandet
”Mottagaren är inte aktiv” och kundordern går inte att genomföra.

Verifiering av e-postadress var 180:e dag
Nu finns en funktion för att kunna säkerställa att e-postadresser till användarna i Websesam är
uppdaterade och stämmer. Det är en förutsättning för att Hjälpmedelscentralen ska kunna
komma i kontakt med användare. Alla användare kommer därför i fortsättningen att få
verifiera sin e-postadress var 180:e dag.
Funktionen kommer att aktiveras cirka en vecka efter att release 2.39 finns i produktion.
När det är dags för verifiering visas vid inloggning användarens befintliga e-postadress och en
verifiera-knapp. Kontrollera att e-postadressen stämmer, ändra vid behov e-postadressen och
klicka sedan på Verifiera.

När användaren klickat Verifiera skickas ett e-postmeddelande med en verifieringskod till den
angivna e-postadressen. Användaren ska därefter skriva in denna kod i fältet Ange
verifieringskod och klicka på Verifiera för att fullfölja verifieringen och inloggningen.

Den verifierade e-postadressen sparas och uppdateras därefter i användarregistret, vilket även
är tillgängligt för vårdgivarna (behöriga användare) i Crystal Reports.

