Komponenthantering i webSesam
Komponenthantering ( = att tillbehören kopplas till individen). Tillbehören kopplas till sin individ
oavsett om de beställs samtidigt eller i efter hand. Fördelen är att de hänger ihop med huvudhjälpmedlet. I patientens hjälpmedelsbild syns bara huvudhjälpmedlet, för att se tillbehören får man klicka sig
vidare. Vid retur avregistrerar man bara huvudhjälpedlet och tillbehören följer med automatiskt.

1. Skapa en kundorder/lagerflyttsorder/beställning/uttag ur eget förråd som vanligt i webSesam
2. När man fått upp artikeln på orderraden med en parentes bakom artikelnumret, (se bild nedan),
betyder det att artikeln komponenthanteras och att det finns föreslagna komponenter.
3.

4. Klicka på artikelnumret.
5. Du kommer till följande bild:
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De föreslagna tillbehören visas, man har möjlighet att ändra antal, eller ta bort tillbehör. Vill du ta bort
någon komponentrad klickar du i rutan "Ta bort" på den raden/raderna och trycker på "Spara ändringarna". Skulle du ångra dig efter att ha klickat i "ta bort"-rutan, kan du klicka en gång till för att ta bort
markeringen innan du sparar.

Under rubriken Benämning kan du ibland få lite information om artikeln, tex vad som ingår som
standard.
Vill man lägga till tillbehör klickar man på – Vanligaste tillbehören till: XXX

6. Du kommer då till en sida som visar alla tillbehör till den Produkten:
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Under övriga komponenter finns tillbehör som är vanligast används och passat till artikeln.
Nedanför där finns alla tillbehör och reservdelar med samma produktnamn.
7. Markera i kryssrutorna längst till höger vilka tillbehör du vill ha, klicka sedan på ”Beställ”.
Man kommer då tillbaka till sidan med komponenter. Här kan man fortfarande ändra tex antal
eller ta bort komponenter.
Därefter klickar man på knappen ”Åter till ordinationsrader”. När man kommer tillbaka till ordinationsrader visas antalet beställda komponenter inom parentes.
8. Sedan sparar man ändringar och fortsätter som vanligt.

Beställa tillbehör till ett komponenthanterat hjälpmedel som redan är levererad.
1. Skapa en kundorder som vanligt i webSesam, när du kommit så långt att du valt artikel klickar
du på länken ”kompl. Individ” ( se bild nedan). Du får man upp patientens alla individmärkta
hjälpmedel – välj det som tillbehöret skall sitta på och klicka på fortsätt. När du gjort det visas
individnumret med "K-" framför på ordinationsraden , detta för att visa vilket hjälpmedel det
skall sitta på. Fortsätt förskrivningen som vanligt.
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Retur
När man gör retur av ett hjälpmedel på som har komponenter, så räcker det att returnera huvudhjälpmedlet så följer komponenterna med.
Vid retur av enstaka komponent görs på följande vis:
Klicka på artikelnummer, sedan ”retur av hjälpmedel”
I nästa bild klickar man på individnumret.
Sedan klickar man på länken ”komponenter”
I den bilden klickar man på artikelnumret och sedan ”retur av komponent”.

