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Nyhetsbrev nr 1 – Januari 2022 
 
Aktuella leveransstörningar 
Leveransläget ändrar sig hela tiden och listan i WebSesam kan uppdateras flera 
gånger per dag, därför visar vi nu även tiden då listan senast uppdaterades. 
 
 
Utbildning 
Under menyn utbildningar finns de utbildningar vi erbjuder eller vill tipsa om.  
Just nu erbjuds nedan utbildningar: 
 
Utbildningar i Hjälpmedelscenters regi 

• Onlineutbildning Positioneringslarm 
• Tema Demens - hjälpmedel 

 
Observera att utbildningen om Sängar och motoriserade vändningssystem är inställd 
pga rådande Covid-restriktioner. 
 
 
Månadens tips 
Du vet väl att du kan skapa egna mallar för eFaktura i WebSesam, tex om du endast 
önskar se vissa kolumner på eFakturan. Mallen kan du även dela med dina kollegor. 
 
Mallarna skapar du i WebSesam under Dina uppgifter och Mallar eFaktura. 
Här väljer du Ny mall, ger mallen ett passande namn samt bockar för vilken 
fakturatyp mallen ska gälla och klickar Verkställ. 
Nu kan du välja de fälten ni önskar se genom att bocka ur aktiv på dem som du 
önskar dölja. När du är nöjd klicka på Verkställ då skapas mallen. Du kan alltid gå in 
och redigera mallen i efterhand om du känner att något behöver ändras 
 
För att använda mallen går du sedan in i eFaktura och söker enligt önskat urval, nu 
får du upp mall och i listan kan du välja den mallen du önskar använda när du öppnar 
listan under visa som. 
 
För att dela mallen med kollegor gå in under Dina uppgifter och Mallar eFaktura. 
Bockar i Kopiera till annan användare, klickar på kopiera mall och skriver in 
användarnamnet på den du önskar skicka mallen till och avsluta med verkställ. 
 
En utförlig instruktion hittar du i WebSesam manualen på s31 
 
 
Nästa Nyhetsbrev 
Nästa nyhetsbrev kommer den 24 februari 
 
Hälsningar 
Hjälpmedelscenter 

KONTAKTUPPGIFTER: 
 
Kundtjänst 
Tel. 0455-73 63 35 (Knappval 1) 
hjalpmedelscenter@regionblekinge.
se 
 
Teknisk service 
Tel. 0455-73 63 35 (Knappval 2) 
Telefontid vardagar 8-9 samt 13-14 
tekniskservice.hmc@regionblekinge.
se 
 
Transportplanering 
Tel. 0455-73 63 35 (Knappval 3) 
transport.hmc@regionblekinge.se 
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