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Visma webSesam-instruktion – Förtroendeförskrivning från lager 
som Hjälpmedelsservice äger  
 
Denna rutin är upprättad för förskrivare på sjukhusavdelningar som gör 
förtroendeförskrivningar åt länets kommuner. 

Rekommenderade webbläsare för att Visma webSesam ska fungera optimalt är 
Edge och Chrome 

Startsidan är indelad i fyra boxar och en menyrad 

Sökning – sökning av mottagare, artikel, individnummer 
Sortimentskatalog 
Välkomstmeddelande 
Nyheter 

Menyraden 

 

Här kan man söka:  Tjänstestället du är kopplad till 
Mottagare    Din varukorg 
Artiklar  
Individer     Meddelande 
       Hjälp                 
       Inställningar         Logga ut 
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Ändra inställning 

Om man vanligtvis gör uttag ur eget förråd är det lämpligt att ändra i inställningar. 

Klicka på kugghjulet i 
menyraden. 

 

Markera ”Eget förråd” 

Och ”Spara 
inställningar”. 

Nu föreslår systemet i 
första hand att 
hjälpmedel tas ur eget 
förråd. 
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Registrering av hjälpmedel som tas ur eget förråd/lager  

Starta en beställning 

Klicka på beställning i menyraden. 
Klicka sedan på ”beställning”. 

 

Fyll i fullständigt personnummer 
och klicka på ”Välj”. 

Vid förskrivning åt annan person: 
Öppna rullisten och markera 
förskrivarens namn. Finns inte 
namnet där – meddela 
Hjälpmedelsservice så hjälper de 
till. 

Välj tjänsteställe. 
Här väljs alltid patientens 
hemkommun, för att det ska bli 
rätt betalare. 

Klicka sedan på ”Fortsätt”.  

Nu ändras det till en pågående 
beställning och den blir 
grönmarkerad. 

 

Artiklar ska nu läggas till. 

Det är olika förfarande för individer och icke individer. Se nedan! 
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Individmärkt hjälpmedel 

På startsidan finns det ett fält som 
heter ”Sök individ”. 

 

Fyll i individnumret som finns på 
hjälpmedlet och klicka på ”Sök”. 

 

Kontrollera att det är rätt individ, 
och att det är rätt lager och klicka 
sedan på ”Leverera individ”. 

 

Kontrollera att leverans från eget 
lager är ibockad i denna bild. 

Välj sedan det lager som 
hjälpmedlet levereras från. 

Klicka på ”Fortsätt”. 

 

Beställningen hamnar nu i 
”Pågående beställning” 

OBS!  Till varje rollator ska en 
korg följa med och den måste 
beställas separat.  
Artikelnummer för korg till 
rollator är 16466. 
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Icke individmärkt 
hjälpmedel 

Sök upp hjälpmedlet via  ”Sök 
artikel” på startsidan 

Artikelnummer till: 
Korg 16466 (Ska alltid registreras 
med Rollator)  
Betastöd, vuxen 12527 
Toaförhöjning  14540 
Duschpall 36941 

Fyll i artikelnumret eller lämpligt 
sökord i Sökrutan för ”Artikel” och 
klicka på ”Sök”. 

 

 

 

Sökresultatet visas. Ibland visas 
mer än en artikel. Välj då den rätta 
artikeln och klicka på ”Beställ”. 

 

Kontrollera att Eget förråd är 
ibockat. 

Kontrollera att hjälpmedlet 
levereras från rätt lager. 

Klicka sedan på fortsätt. 
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Om denna bild kommer upp är det 
bara att klicka på ”Fortsätt” 

 

Beställningen hamnar i ”Pågående 
beställning”. Där syns det hur 
många artiklar som lagts till. 

När alla artiklar är tillagda, klicka 
på ”Pågående beställning”. 

 

Klicka på ”Slutför beställning”. 

 

Kontrollera att det är rätt 
levererande lager och rätt 
betalare. 
Klicka på ”Nästa”. 
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Klicka på ”Skicka beställning” så 
visas en bekräftelse i nästa bild. 

 

 

 


