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När du beställer ett hjälpmedel (lägger en kundorder) och vill att Hjälpmedel Västerbotten ska 
utföra en anpassning (arbetsorder) på hjälpmedlet, d.v.s. justera, montera eller installera utöver 
standardutförandet*, så behöver du skapa en Arbetsorder kopplad till kundorder. 

*Standardutförande: se beställningsunderlag för respektive sortimentsområde på hemsidan. 
  
Fältet ”Övrig information” i kundorderna får INTE användas till att beställa montering av beställda 
hjälpmedel/tillbehör eller för att ange instruktioner om sitshöjd, balansläge och liknande.  
 
Undantag från ovanstående: Beställning av vuxensäng. Se beställningsunderlaget för instruktion 
kring beställning. 

Syftet är att HMV alltid ska uppmärksamma när det ska göras en anpassning på ett beställt 
hjälpmedel innan det levereras. 

Så här gör du: 

1. Gör en kundorder på vanligt sätt och verkställ den. 

2. Klicka på artikelnumret för det huvudhjälpmedel som arbetsordern ska kopplas till. 

3. Klicka på länken Arbetsorder  

 

4. Välj under ”Typ av åtgärd” Arbetsorder kopplad till kundorder. Fyll för övrigt i alla fält som vid 
en vanlig anpassningsaktivitet. OBS!  Fyll alltid i telefonnummer och eventuell portkod för att 
vi ska kunna ta kontakt. 

En komplett instruktion för Arbetsorder kopplad till kundorder finns i webSesam-manualen. 
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Om du redan lagt en kundorder och vill koppla en arbetsorder i ett senare skede 

Det går att göra så länge makulera-knappen är synlig i övre högra hörnet: 

Gå till dina uppgifter  

 

Klicka på   

Klicka på den kundorder du vill lägga en arbetsorder på. 

 

 

När kundordern är öppen, klicka på huvudartikeln du vill lägga arbetsordern mot. 

 
 

Under ”Typ av åtgärd” väljer du Arbetsorder kopplad till kundorder. Fyll för övrigt i alla fält som 
vid en vanlig anpassningsaktivitet. 

 
 

  
 

 
 
 

 

Om makulera-knappen (uppe i höger hörn) inte finns så måste du kontakta kundtjänsten på 
telefon 090-785 93 65, så hjälper de dig att lägga till arbetsordern.  
 
 

En komplett instruktion för hur du registrerar en Arbetsorder finns i webSesam-manualen. 
 


