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1 Allmänt 

 

1.1 Övergripande beskrivning 

Detta dokument beskriver funktionaliteten för urval till tandregleringsbehandling (visning) inom 
allmän tandvård för barn och unga vuxna i applikationen Tandvårdsfönster. 
 
Det regelverk, Regelverk för Ortodonti, som ligger till grund för funktionaliteten återfinns på 
Enheten för tandvårdsstyrnings (Eft) webbsidor: vardgivare.skane.se/tandvard 
 
 
 
 

1.2 Förutsättningar 

 Användaren är registrerad som användare i applikationen för berörd enhet 

 Användaren har ett smart kort med ett installerat SITHS-certifikat, placerat i kortläsare som 
är ansluten till datorn. Datorn har korrekt version av NetID installerat.  

 Berörd enhet är registrerad.  

 Berörd enhet har ett avtal gällande vårdval för allmän tandvård för barn och unga vuxna i 
Region Skåne.  
 

 
 
  

http://vardgivare.skane.se/tandvard
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2 Inloggning, portalen 

Inloggning i Tandvårdsfönster sker på webbadressen: http://vardgivare.skane.se/tandvardsfonster/. 
 

Bilden nedan kan skilja sig mot vad som visas men rubriken Inloggning till Tandvårdsfönster finns 
alltid. 

 
 
Användaren klickar på ”Logga in - Tandvårdsfönster”. Systemet startar inloggningsdialogen där 
användaren får välja sitt certifikat, samt sin PIN-kod för inloggning. 
  

http://vardgivare.skane.se/tandvardsfonster/
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Om användaren har behörighet att arbeta med mer än en enhet visas en urvalslista där användaren 
uppmanas att välja den enhet (klinik) som denne ska arbeta med, se bild nedan. 
 

 
 
Efter eventuellt val av tandvårdsenhet visar Tandvårdsfönster en portalwebbsida, se bild nedan. 
 
Beroende på behörighet kan valbara toppmenyer (Tandvårdsreformen, Allm BoU, Spec BoU och 
Remisser) vara annorlunda än i exemplet.  
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För att välja funktion klickar användaren på ”Allm BoU” i den övre blå listen och klickar därefter på 
den funktion som användaren vill arbeta med i rullgardinsmenyn som visas.  
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3 Urval till tandregleringsbehandling, visning 

 
Funktionen urvalsvisning i Tandvårdsfönster består av tre delar: 

1. Lista med valbara ortodontister 
2. Boka patient för urval till tandregleringsbehandling  
3. Rapporterat beslut från urval till tandregleringsbehandling. 

 
 
 
 

3.1 Lista med valbara ortodontister 

 
I Tandvårdsfönster finns det en lista med alla de ortodontister som är valbara för en urvalsvisning. 
Genom att klicka på toppmenyn Allm BoU och menyvalet Ortodonti->Visa lista med ortodontister 
kan man se vilka dessa är. 
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I listan kan man se de ortodontister som är valbara för urval till tandregleringsbehandling, vilken 
specialistenhet de är knutna till, avståndet från inloggad användares enhet till specialistenheten (i 
kilometer) och antal gjorda visningar av ortodontisten. Det är även möjligt att få kontaktuppgifter till 
aktuell ortodontist (Visa info) eller skicka ett meddelande till aktuell specialisttandvårdsenhet via 
Tandvårdsfönster (Skicka). 
 
Listan är sorterad enligt Avstånd (från din enhet till aktuell specialisttandvårdsenhet), Ortodontist 
och Spec.enhet. 
 
 
  



Avdelningen för hälso- och 
sjukvårdsstyrning 
Enheten för tandvårdsstyrning 

LATHUND 
 

 
Telefon: 040-623 90 00 
Internet: vardgivare.skane.se/tandvardsfonster 

 
Datum:2020-10-01 
System/ämne: Tandvårdsfönster – 
Urvalsvisning  
Version: 1.0 

9 (16) 
 

 

  Sida 9/16 

 

3.2 Boka patient för urval till tandregleringsbehandling, visning 

 
När det identifieras ett behov av att en patient behöver sättas upp på ett urval till 
tandregleringsbehandling bokas detta in på en tillgänglig tid enligt nedanstående beskrivning. 
 

 Användaren klickar på toppmenyn Allm BoU och menyvalet Ortodonti ->Tider för urval, 
visning 

 
 

 Tandvårdsfönster visar då de tider som är överenskomna med en ortodontist för 
innevarande år och vilka patienter som redan är bokade. 

Gör 
så här 
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I exemplet ovan är det 24:e augusti som är vald urvalstidpunkt och där det finns en (1) 
inbokad patient. Genom att klicka på ett datum i listan byter man urvalstidpunkt (alternativt 
kan man klicka på pilarna ytterst i den blå listen med datumen). 
För att boka in patient på aktuellt vald tidpunkt ska man ange ett personnummer och 
därefter klicka på knappen Hämta. 
 

 Tandvårdsfönster visar följande: 

 
I denna bild ska man ange: 
* Skåneindex 
* Om patient tidigare har varit föremål för ett urval till tandregleringsbehandling 
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* Om munhygien möjliggör ortodonti 
* Namnet på patientansvarig tandläkare 
* Under vilken tidsperiod patienten är bokad för urvalsvisning (se mer nedan för val av 
tidpunkt och längd). 
 
Klicka därefter på knappen Spara. 
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3.2.1 Boka tid i 5-minutersblock 

 
Nedan är ett exempel på hur det kan se ut när man ska boka in en patient för urvalsvisning och där 
man valt att använda 5-minuters-tidsblock. Den tid, i exemplet nedan, då ortodontisten är på plats är 
mellan 8.00 och 10.00. Och det är starttidpunkt som anges i ett tidsblock. 
 

 
 
Upptagna 5-minutersblock visas med grått, lediga tider med blått och valda i rosa. I ovanstående 
exempel är det valt 15 minuter (9.20 till 9.35). Genom att först klicka på starttidpunkten och därefter 
på sluttidpunkten kommer alla 5-minutersblock emellan att väljas med automatik.  
 
 

3.2.2 Boka tid per hel timme 

 
Det är också möjligt att bara ange bokning per hel timme dvs man behöver inte ange exakta  
5-minuters-block. Detta görs genom att först välja Visa hela timmar och därefter markera ett (1) 
tims-block (nedan är tiden mellan 8 och 9 vald där det redan finns 2 bokningar). 
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3.2.3 Boka tid utan patientuppgifter 

 
I vissa situationer finns det behov av att kunna boka tid för urvalsvisning utan att ange 
patientuppgifter (t ex för papperslösa, skyddad identitet etc).  
 

 Klicka på knappen Boka tid utan personnummer 
 

 
 
 

 Välj en eller flera 5-minutersblock (alternativt ändra till Visa hela timmar och välj ett 
tidsblock) och klicka därefter på knappen Spara.  
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 I bilden nedan är rad 3 bokad utan personnr. 
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3.3 Rapporterat beslut från urvalsvisning 

 
Efter ett genomfört urval till tandregleringsbehandling går det att se inrapporterat beslut 15 
månader bakåt i tiden. 
 
 

 Välj menyvalet Ortodonti ->Rapporterad urvalsvisning i toppmenyn Allm BoU. 
 

 
 

 Tandvårdsfönster visar då de tider som var överenskomna med en ortodontist för urval till 
tandregleringsbehandling. Det är endast utförda visningar som visas. 



Avdelningen för hälso- och 
sjukvårdsstyrning 
Enheten för tandvårdsstyrning 

LATHUND 
 

 
Telefon: 040-623 90 00 
Internet: vardgivare.skane.se/tandvardsfonster 

 
Datum:2020-10-01 
System/ämne: Tandvårdsfönster – 
Urvalsvisning  
Version: 1.0 

16 (16) 
 

 

  Sida 16/16 

 

 
 
 
 
 
 


