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1 Allmänt 

 

1.1 Övergripande beskrivning 

Detta dokument beskriver funktionaliteten för urval till tandregleringsbehandling (visning) inom 
specialiserad tandvård för barn och unga vuxna i 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 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 exemplet. 
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3 Urval till tandregleringsbehandling, visning 

 
Funktionen urvalsvisning i Tandvårdsfönster består av tre delar: 

1. Lista med valbara vårdenheter. 
2. Registrera för urval till tandregleringsbehandling för tandvårdsenheter. 
3. Rapportera beslut för patienter inom urval till tandregleringsbehandling. 

 
 
 

3.1 Lista med valbara tandvårdsenheter  

 
I Tandvårdsfönster finns det en lista med alla de tandvårdsenheter som har ett aktuellt avtal inom 
Tandvård för barn och unga vuxna. Genom att klicka på toppmenyn Spec BoU och menyvalet Urval -
>Valbara enheter kan man se dessa. 
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I listan kan man förutom tandvårdsenhetens namn även se antal listade barn, vilken 
specialisttandvårdsenhet som registrerat första urvalsvisningen innevarande år och ortodontist, antal 
gjorda visningar innevarande år och avstånd till tandvårdsenhet från inloggad användares aktuellt 
valda specialistenhet. 
 
Listan är sorterad på Avstånd (från din specialisttandvårdsenhet till aktuell tandvårdsenhet) och 
Enhet och där den enhet som är närmast inloggad användares valda enhet kommer överst (i 
kilometer räknat). 
 
Det är även möjligt att få kontaktuppgifter till aktuell tandvårdsenhet (klicka på tandvårdsenhetens 
namn) eller skicka ett meddelande till tandvårdsenheten via Tandvårdsfönster genom att klicka på 
knappen Skicka. (Skicka). Meddelandet kommer att kunna läsas via menyn Meddelanden. 
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3.2 Registrera tider för urval till tandregleringsbehandling, visning 

Registrera tider för urval till tandregleringsbehandling i Tandvårdsfönster för att möjliggöra för en 
specifik tandvårdsenhet att registrera/boka en tid för de patienter de önskar sätta upp på ett urval 
till tandregleringsbehandling. 
 

 Användaren klickar på toppmenyn Spec BoU och menyvalet Urval ->Tider för urval, visning  
 

 
 

 Tandvårdsfönster visar följande bild: 

 
Här ser man de tider som är registrerade från dagens datum och framåt, vilken 
tandvårdsenhet det avser och hur många patienter som är inbokade för en visning gällande 
urval till tandregleringsbehandling. 
För att se tidigare visningar gällande urval till tandregleringsbehandling, klicka i kryssrutan 
Visa alla tider. 
 
Genom att klicka på papperskorgen (ikonen längst till vänster) kan man ta bort en registrerad 
tid. Detta är endast möjligt då det inte finns några inbokade patienter. 
 
Klicka på Ange tider för urvalsvisning för att registrera nya tider för visningar gällande urval 
till tandregleringsbehandling. Då visas följande sida: 
 

Gör 
så här 
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Ange datum och tid för visning gällande urval till tandregleringsbehandling, vilken 
tandvårdsenhet där visning till tandregleringsbehandling ska genomföras och vilken 
ortodontist och klicka därefter på knappen Spara. 
 
Om det finns inplanerade second opinion-möten visas dessa uppe till höger. Det är inte 
möjligt att boka in visningar gällande urval till tandregleringsbehandling vid samma tillfälle 
eller efter den sist inplanerade second opinion-mötet. 
 
Urvalslistan Tandvårdsenhet visar alla tandvårdsenheter (de som återfinns i ”Valbara 
tandvårdsenheter”). De grupperas först på tidigare valda enheter och därefter ej tidigare 
valda. 
 
I urvalslistan Ortodontist visas alla ortodontister knutna (som har behörighet) till aktuell 
specialisttandvårdsenhet. 
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Urvalslistan Tandvårdsenhet 

 
Urvalslistan Tandvårdsenhet är indelad i 2 grupper där den första, (”Tandvårdsenhet med vald 
ortodontist”), visar för aktuell vårdgivare/enhet alla de tandvårdsenheter som har gjort ett val av 
ortodontist (som har den först registrerade tiden innevarande år) och den andra gruppen, (”Övriga 
tandvårdsenheter”), alla övriga valbara tandvårdsenheter.  
 
Sökning av tandvårdsenhet i urvalslistan är möjlig genom att först öppna listan (klicka på pil ner) och 
därefter börja skriva namnet (eller bara början av namnet) på den tandvårdsenhet som eftersöks och 
därefter klicka antingen med muspekare eller bara tryck på enter-tangenten på önskad/framsökt 
enhet. 
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3.3 Rapportera urval till tandregleringsbehandling, visning 

 
Alla patienter bokade till visning gällande urval till tandregleringsbehandling ska, efter utförd visning.  
få ett beslut rapporterat i Tandvårdsfönster. 
 

 Användaren klickar på toppmenyn Spec BoU och menyvalet Urval ->Tider för urval, visning  

 
 

 Tandvårdsfönster visar följande bild: 

 
 

Gör 
så här 
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 Klicka på länken Visa lista för den urvalsvisning där beslut ska rapporteras in. 

 
Listan visar, sorterad på tidpunkt, de patienter som är inbokade för visning gällande urval till 
tandregleringsbehandling. För att registrera ett beslut efter visning gällande urval till 
tandregleringsbehandling ska man klicka på pennan längst ut till höger för aktuell patient. 
 
 

  
Det finns 5 beslut som alla kräver olika tillägg i det rapporterade beslutet. Se mer nedan. Det 
är även möjligt att ange en kommentar till beslutet. Därefter klickar man på knappen Spara. 
 

 Efter avslutad visning ska rapporterade beslut signeras genom att klicka på knappen Signera 
och skicka in. Det är även möjligt att delsignera, se mer nedan. 
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Rapportera beslut 
Vissa beslut kräver extra information enligt: 

 Allmän ortodonti kräver en åtgärd. 

 Specialiserad ortodonti kräver en kötyp. 

 Ny visning kräver hur många månader innan det kan vara aktuellt med ny visning. 

 Ingen visning kräver orsak till varför det inte blev någon visning 

 Ingen behandling kräver orsak till utebliven behandling. 
 
 
Delsignera 
Det är möjligt att signera och skicka in ett beslut när ett patientärende har beslutats. Där det inte 
finns något beslut kommer patientärendet att finnas kvar i listan och vara möjliga att ta beslut upp 
till 10 dagar efter visningen gällande urval till tandregleringsbehandling. 
 
Det är även möjligt att avvakta att skicka in ett beslut även om det finns ett registrerat beslut genom 
att klicka i fältet Avvakta beslut. Dock gäller fortfarande beslut måste skickas in senast 10 dagar efter 
visningen. 
 
Ett signerat beslut går inte att ändra (dvs det finns ingen penna att klicka på). 
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3.4 Fakturera urval till tandregleringsbehandling, visning 

 
Efter utförd visning gällande urval till tandregleringsbehandling kan man fakturera alla rapporterade 
signerade beslut. 
 

 Användaren klickar på toppmenyn Spec BoU och menyvalet Urval ->Fakturera 
urvalsvisningar  

 
 
 

 Tandvårdsfönster visar följande bild: 
 

 
 
I listan visas alla visningar där det antingen finns något kvar att fakturera eller där tidsgräns 
för fakturering inte har överstigits. 
 
Antal bokade = Antal registrerade patienter till visning. 
Antal beslutade = Antal rapporterade och inskickade/signerade beslut. 
Antal fakt. = Antal fakturerade signerade beslut. 
Kvar att fakt. = Antal ej fakturerade signerade beslut. 
 

 Ange Eget fakturanummer. 
Markera de rader som ska faktureras och klicka därefter på knappen Signera och skicka in. 
 

Gör 
så här 
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 Efter signering visas en bekräftelsebild där det går att se de visningar man fakturerade. 
 
Det är möjligt att klicka på en visning för att se vilka patienter/beslut som precis 
fakturerades. 

 
 
 
 
 
 


