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Visma webSesam Förskrivning - beställning 

Den här rutinen används när ett hjälpmedel ska förskrivas på en mottagare. Rutinen 
ska inte användas vid lagerpåfyllnad. 

 

 

 

  

Sök upp aktuell mottagare 
(patient) genom att fylla i 
fullständigt personnummer och 
klicka på sök. 

Starta en beställning/förskrivning 
från mottagarens hjälpmedelsbild, 
genom att klicka på ”Beställ” 

 

 

 

Kontrollera att mottagare, 
förskrivare och tjänsteställe 
stämmer. Klicka på ”Fortsätt”. 

 

 

Nu hamnar beställningen i 
varukorgen 

”Pågående beställning”. 
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Välj artiklar att lägga till din beställning. Detta kan göras på två sätt, via ”Sortimentskatalog” eller ”Artikel” 

Sökning via 
Sortimentskatalogen 

Gå till startsidan. 
Sortimentskatalogen ligger 
i nedre vänstra hörnet. 

 

Öppna hela katalogen 
genom att klicka på ”Visa 
alla kataloger”.  

Klicka in dig på en katalog. 

Artiklarna visas. 

Kom ihåg att det går att 
välja vilka kolumner man 
vill se genom att klicka på 
kolumnfiltersymbolen. 

 

Klicka på artikelraden för 
att få mer information om 
artikeln. 

Klicka på ”Beställ” på den 
artikeln du vill beställa och 
välj sedan antal. Välj om 
artikeln ska tas från eget 
förråd eller beställas från 
hjälpmedelsverksamheten. 
Klicka på fortsätt. Artikeln 
lägger sig i pågående 
beställning vilket syns 
genom siffran som visar 
sig. 
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Sökning via artikel 

Gå till startsidan. Artiklar 
kan sökas antingen genom 
sökrutan på startsidan 
eller genom att välja 
”artiklar” i den blåa 
menyraden. 

  
 

Det är möjligt att söka 
artiklar med flera olika 
sökbegrepp, tex 
artikelnummer, 
leverantörens 
artikelnummer, 
benämning, leverantör, 
mm.  

Som standard visas artiklar 
i sortiment. För att se 
artiklar utanför sortiment 
behöver du ändra till ”Alla 
artiklar”. 

Som standard visas alla 
artikeltyper. Du kan här 
välja att se alla 
artikeltyper, endast 
huvudhjälpmedel eller 
endast komponenter och 
tillbehör. Du kan också 
välja vilket lager 
tillgängligheten ska visas 
för. När du gjort dina val, 
klicka på sök. 

 

 

Artiklar visas. 

Kom ihåg att det går att 
välja vilka kolumner som 
visas i sökningen genom  
att klicka på 

 

 

 



 
 

 
Titel  Version Giltig t.o.m. 

Visma webSesam-instruktion – förskrivning/beställning   3  

 4 (5) 

kolumnfiltersymbolen . 

 

Klicka på artikelraden för 
att få mer information om 
artikeln. 

Klicka på ”Beställ” på den 
artikeln du vill beställa. 

Uppgifterna är ifyllda, 
kontrollera att dessa 
stämmer och ändra vid 
behov. 

Klicka på ”Fortsätt”. 

 

 

I denna bild: välj antal och 
om artikeln ska tas från 
eget förråd eller beställas 
från 
hjälpmedelsverksamheten. 
Klicka på ”Fortsätt”  

 

Nu har artikeln lagts till i 
”Pågående beställning”. 

Det syns genom att siffran 
på varukorgen ökar. 
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Om fler artiklar ska 
beställas, upprepa tidigare 
steg. 

Klicka på ”Pågående 
beställning”, bilden 
öppnar sig. 

Kontrollera uppgifterna 
och klicka sedan på 
”Slutför beställning”. 

 

I nästa bild, klicka på 
”Nästa”. 

 

I avslutande bild klicka, på 
”Skicka beställning”. 

 

En bekräftelse på att 
ordern är skickad visas 
tillsammans med 
beställningsnumret. Klicka 
på stäng. 

 

 


