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Manual för BMB i webSesam 
 
BMB = Byte Mottagare Betalare  
 
 
Manualen beskriver hur du använder funktionen Byte Mottagare Betalare, BMB i webSesam. 
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Introduktion BMB – Byte mottagare/betalare 

När du är förskrivare och något av dina arbetsställen är betalare. 
 
BMB kan du göra via individkortet eller via länken Hjälpmedel. 
Är det ett hjälpmedel du vill flytta/byta betalare på kan du med fördel gå via individkortet. 
Har du flera individer som du vill flytta/byta betalare på är det bästa att gå via länken Hjälpmedel, där 
kan du välja flera hjälpmedel på samma gång. 
 
Följande exempel utgår vi från länken Hjälpmedel. 

Lämna ut hjälpmedel från ditt förråd till brukare 

 
 

• Ändra till vårdenhet och ange ditt förråds kundnr 

• Klicka på sök 

• Klicka på länken BMB 
 

 
 

• Ändra Ny mottagare till Patient och ange brukarens personnummer 

• Välj hjälpmedel genom att markera i rutan 

• Klicka på Spara ändringarna 
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Om du har flera arbetsställen registrerat på dig i Sesam föreslås alltid din ”standard”- arbetsplats 
som betalare. I detta läge kan du inte ändra betalaren så klicka på Verkställ. 

 
 

 
• Klicka på datumlänken 

 
 

 
 

• Välj Kund/leveransadress i detta fall är det = betalare 

• Klicka på Verkställ. 

När du verkställer ändras betalaren till den du valde. Är du osäker kan du gå in på individkortet 
och se så att det står rätt betalare. 
 

 

• Klicka på Kvittera BMB 
Det är nu du ska ändra betalare och kvittera 
(godkänna) ändringen 
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Återta ett hjälpmedel från en brukare till ditt förråd 

 
• Ange brukarens personnummer och klicka Sök 

• Klicka på BMB 
 

 
• Ändra Ny mottagare till Vårdenhet och ange kundnr på ditt förråd 

• Välj hjälpmedel genom att markera i rutan genom att klicka i den. 

• Klicka på Spara ändringarna 
 

 

När du har flera arbetsställen registrerade på dig i Sesam föreslås alltid din ”standard”-arbetsplats 
som betalare. I detta läge kan du inte ändra betalaren så klicka på Verkställ. 
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• Klicka på datumlänken 

 

 
• Välj Kund/leveransadress i detta fall är det = betalare 

• Klicka på verkställ. 
 
När du verkställer ändras betalaren till den du valde. Är du osäker kan du gå in på individkortet 
och se så att det står rätt betalare. 

 

 
 

• Klicka på Kvittera BMB 
Det är nu du ska ändra betalare och 
kvittera (godkänna) ändringen 
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Flytta ett hjälpmedel från en brukare till en annan brukare 

 
• Ange brukarens personnummer där hjälpmedlet befinner sig 

• Klicka på BMB 
 

 
 

• Ange den ”nye” brukarens personnummer 

• Välj hjälpmedel genom att markera i rutan 

• Klicka på Spara ändringarna 
 

 
 
När du har flera arbetsställen registrerade på dig i Sesam föreslås alltid din ”standard”-arbetsplats 
som betalare. I detta läge kan du inte ändra betalaren så klicka på Verkställ. 
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• Klicka på datumlänken 

 

 
• Välj Kund/leveransadress i detta fall är det = betalare 

• Klicka på verkställ. 
 
När du verkställer ändras betalaren till den du valde. Är du osäker kan du gå in på individkortet och 
se så att det står rätt betalare 
 

 
 
 

• Klicka på Kvittera BMB  
Det är nu du ska ändra betalare och 
kvittera (godkänna) ändringen 
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Fel brukare fick hjälpmedlet registrerat på sig  

 
Har du hunnit kvittera BMB så behöver du göra en ny från den felaktiga brukaren till den nya. 
Har du inte hunnit kvittera BMB gör du så här: 
 

 
 

 
• Klicka på datumlänken 

 

 
• Ändra Godkänn till Nej 

• Klicka Verkställ 
 

 
 
 

Betalaren blev fel och du vill ändra till ett av dina andra arbetsställen 

 
Har du hunnit att kvittera BMB så behöver du göra en ny och ändra till rätt betalare vid kvitteringen. 

 

• Klicka på Kvittera BMB 
Här kan du ”makulera” felaktig BMB 
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Överlåta uppföljnings-/betalningsansvar för hjälpmedel 
 
Registrera BMB från meny Hjälpmedel  
 

Sök fram vårdenheten eller patienten där hjälpmedlet befinner sig. 

 
• Klicka på länken BMB som betyder byte mottagare och/eller förskrivare 

 

 
• Ange den förskrivare som uppföljningsansvaret överlämnas till  

• Ange ny mottagare  (välj patient eller vårdenhet) i förekommande fall 

• Meddelande till mottagande enhet kan anges 

• BMB-datum kan sättas framåt i tiden 

• Markera i rutan vilka hjälpmedel som ändringen gäller 

• Spara ändringarna och kontrollera att uppgifterna stämmer, här visas den betalare 
som Sesam föreslår 

 

 
• Tryck Verkställ för att genomföra ändringen 

• Ändringen genomförs automatisk efter sex kalenderdagar om den inte kvitteras av 
mottagande enhet tidigare.  
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Godkänn uppföljnings-/betalningsansvar (kvittera BMB) 
När BMB är skapad får den som är betalningsansvarig ett meddelande att kvittens ska göras 
(om personen är registrerad som ordinarie kvitterare i Sesam).  
Om betalningsansvaret ska flyttas (annan förskrivare har angetts) görs kvittensen av 
mottagande enhet. 

 
 
  
Ersättaren får inget meddelande utan går in via menyn Kvittera BMB 
 
 
 
 
 
 

 
Klicka på datumlänken och du kommer till den här bilden.  
  

 

• Välj ur lista vilken kund som ska överta betalningsansvaret. Då sätts den betalare som 
är kopplad till kunden. 

• I meddelandefältet ser eventuell information från överlämnande förskrivare 

• Det är förvalt att godkänna övertagandet.  

• Klicka på Verkställ och ändringen genomförs 
 
 
 



 2020-01-27 

  

Hjälpmedel Västerbotten 
090 – 785 93 65  Sida 11 av 11 

Godkänn inte uppföljnings-/betalningsansvar (kvittera BMB) 

 
• Ändra markering till Nej 

• Skriv ett meddelande till varför du inte godkänner övertagandet 

• Klicka på Verkställ 
 
Den förskrivare som gjort BMB:n får ett meddelande, klickar på datumlänken… 

 
… och kan läsa varför övertagandet inte godkändes 

 
• BMB:n är makulerad och en ny korrekt BMB kan registreras 

• Ta bort meddelandet  
 
 


