
webSesam är ett användarvänligt, webbaserat system där 

förskrivarnas alla beställningar och arbetsorder går rakt in 

i Sesam2. Genom fullständig integration med Sesam2 får 

förskrivarna tillgång till brukarinformation, artikelsökning och 

uppdaterade leveransbesked – och mycket mer.

Förenklar vardagsarbetet
webSesam är en beställningsportal för förskrivare. Med webSesam 

kan förskrivare ute i olika verksamheter registrera förskrivningar, 

söka artiklar, hantera egna förråd och se vilka hjälpmedel en 

brukare har. Det finns många ytterligare funktioner som underlättar 

förskrivarens vardag.

Kostnadseffektivt
När förskrivarna själva hittar rätt artiklar, tillbehör och reservdelar, 

blir orderregistreringen både enkel och korrekt. Genom tillgång 

till uppdaterad lagerinformation minskar handläggningstiden och 

brukarna får sina hjälpmedel snabbare.

Säkerhet och sekretess
Genom accesskoder kan man styra vilken behörighet varje 

förskrivare ska ha. Man kan styra vilken rätt att se personuppgifter, 

och/eller förskriva hjälpmedel, som varje användare ska ha inom 

sitt vårdupptagningsområde.

Anpassat efter verksamheten
Varje kund kan välja vilka moduler som deras användare ska 

ha tillgång till. Det finns mycket stora möjligheter att styra hur 

webSesam ska vara konfigurerat och därför kan skärmbilder, fält 

och funktioner anpassas efter verksamhetens behov.

Integrerat med Behovstrappan och hjälpmedelsdatabasen
Via webSesam kan användarna även få tillgång till Behovstrappan 

och en databas med hjälpmedelsartiklar. Med en knapptryckning 

kan man öppna Behovstrappan direkt från orderregistreringen eller 

hjälpmedelsdatabasen direkt från menyn.

webSesam
Det integrerade förskrivarsystemet

webSesam är ett användarvänligt, 

webbaserat system där förskrivarnas 

alla beställningar och arbetsorder går 

rakt in i Sesam2.



Moduler i websesam och exempel på funktioner:
Hjälpmedel per mottagare
Adressuppgifter, hjälpmedel, återlämnade hjälpmedel, arbetsorder/

aktiviteter, BMB, retur av hjälpmedel, möjlighet att registrera 

avvikelse/reklamation.

Individkort
Artikel- och mottagaruppgifter, hämtorder, historik.

Varukatalog
Hjälpmedelscentralens sortiment utifrån ISO-koder 

(produktområden).

Sök artikel
Artikelsökning utifrån olika sökbegrepp.

Kundorder
Registrering av kundorder, lagerpåfyllning, uttag ur eget förråd 

samt varukorg för utprovningar.

Arbetsorder
Registrering av arbetsorder (motsvarar aktivitet i Sesam 2).

Kvittera BMB
Byte mottagare betalare, kvittens av övertaget betalningsansvar, 

valbar funktion.

eFaktura
Fakturor och fakturarader, valbar funktion.

CFR
Centrala folkbokföringsregistret, valbar funktion.

Meddelanden
E-postmeddelanden från hjälpmedelscentralen, automatiska 

meddelanden vid förändrad leveranstid, avslutad aktivitet och byte 

mottagare/betalare (BMB).

Dina uppgifter
Förskrivarens kontaktuppgifter, organisationstillhörighet och 

accesskod. Möjlighet att söka kundordrar, aktiviteter, lagersaldon 

mm.

Allmän information
Dokument och information från hjälpmedelscentralen.

Valbara funktioner
Till webSesam finns en mängd olika s k kundvariabler, som innebär 

att man kan lägga till fält och funktioner utifrån verksamhetens 

behov.

Några exempel:
• Uppföljningar

• Kvittera leveranser

• Baskodshistorik

• Välja betalare

• Samleverans

• Bifoga dokument

• Välja leveransadress

• Skrota hjälpmedel vid retur

• Skapa individer

• eFaktura-mallar

• Beställningsmallar

• Individkortstext
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