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Hantering bevakningslistor VAS, Carita, 
och Symfoni 

Lagrum och styrande förutsättningar 

Hälso- och sjukvårdslagen, Patientdatalagen och landstingets regler och rikt-

linjer gällande t.ex. sekretess, dokumentationsskyldighet, remissregler, behö-

righetspolicy mm. 

Syfte 

Rutinen syftar till att säkra hanteringen av bevakningslistor i tandvårdens IT-

system. 

Omfattning 

Samtliga Folktandvårdskliniker i Norrbotten. 

Ansvarsfördelning 

Det är verksamhetschefens ansvar att utse person/er på vårdenheten som ska 

utföra dessa bevakningar. I första hand är det behandlarens ansvar att hantera 

sina egna poster, men om behandlare slutar eller listorna inte sköts, är det 

verksamhetschefens ansvar, eller av denne utsedd person, att se till att dessa 

poster behandlas.  

Beskrivning arbetsgång 
Journalsystemen VAS och Carita/R2 innefattar en omfattande journal-, be-

hörighets- och remisshantering. I systemet finns listor för ej sända remisser, 

ej skrivna journalanteckningar, osignerade R2 bedömningar mm. och dessa 

behöver bevakas och handläggas för att följa gällande regelverk.  

Rutinen är framtagen för att säkra att ingenting ”försvinner” eller ”fastnar” i 

systemet som påverkar patientsäkerheten och t.ex. fördröjer handläggningsti-

den till diagnos mm. Rutinen syftar till att säkra hanteringen av remissflö-

den, behörigheter, dokumentationsskyldighet mm. i journalsystemet VAS 

och därmed förbättra patientsäkerheten i systemet.  

Nedanstående dokument sammanfattar de kontroller som ska genomföras 

med jämna mellanrum, uppdelade i: 

 Listor som ska kontrolleras av samtliga behandlare 

 Listor som ska kontrolleras av enhetschef eller av denne utsedd person 

 Listor som ska kontrolleras av verksamhetschef eller av denne utsedd 

person 

 

Spara ner detta dokument som egen kopia (spara som) och fyll i 

ansvarig för momenten. 
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Listor som ska kontrolleras av samtliga 
behandlare 

Dagligen En gång i veckan 

 JO12 (Att göra) – Lämna blankt på klinik för att 

visa alla kliniker.  

Hantering av journalfunktioner JO12, Att göra-

listan, i VAS 

Att göra - osignerade dokument JO12 

 Kontrollera din tidbok/resurs så den ser ok 

ut inför tidsredovisning t.ex. Tidstyp, dubbelbok-

ningar och frånvaro.   

OBS! gäller all personal.  

 Ombokningslista – TV12 – Arkiv – Tidbok – 

Ombokningslista kontrollera att ingen patient 

finns kvar på listan mer än 1 vecka  

Uteblivande och återbud vid Folktandvården 

Ombokningslistan 

 

 

 

 

 

 JO13 (VTF, vårdtillfälle, utan journalanteck-

ning)  

Vårdtillfälle utan journalanteckning JO13 

 TV12 (Behandlingsgransking) – Förhandspröv-

ning Försäkringskassan 

Kom ihåg att även kontrollera pågående för-

handsbedömningar i Symfoni. 

 JO20 (Bevakning patienter) 

Bevakning patienter  

Bevakning/JO20 journalfunktion 

Remisshantering 

 RE11 (Totalt inkomna remisser) – Remisser som 

är returnerade eller där svaret är sänt eller postat 

visas ej i listan. Välj sortering ALLA. Alla be-

handlare är personligt ansvarig för remisshante-

ring och att skriva svar 

 RE15 (Ej besvarade remisser) 

Kontrollera:  

 Signerade ej sända/postade 

 Osignerade 

 RE25 (Remisstatus utg remisser) - ange använ-

darnamn. Visar status på dina samtliga skickade 

remisser. 

Remitterande klinik ska regelbundet bevaka att 

skickade remisser åtgärdas till dess att motta-

gande klinik undersökt och övertagit ansvaret för 

patienten. 

 Signera osignerat  

TV12-Administration-Signera osignerat, ange 

din signatur.  Här hittar ni era osignerade Parod 

och R2-registreringar. 

 

https://samarbeta.nll.se/producentplats/divtv/_layouts/15/VISDocIdRedir.aspx?ID=divtv-4-1404
https://samarbeta.nll.se/producentplats/divtv/_layouts/15/VISDocIdRedir.aspx?ID=divtv-4-1404
https://samarbeta.nll.se/producentplats/divtv/_layouts/15/VISDocIdRedir.aspx?ID=divtv-4-291
https://samarbeta.nll.se/producentplats/divtv/_layouts/15/VISDocIdRedir.aspx?ID=divtv-4-2323
https://samarbeta.nll.se/producentplats/divtv/_layouts/15/VISDocIdRedir.aspx?ID=divtv-4-329
https://samarbeta.nll.se/producentplats/divtv/_layouts/15/VISDocIdRedir.aspx?ID=divtv-4-3813
https://samarbeta.nll.se/producentplats/divtv/_layouts/15/VISDocIdRedir.aspx?ID=divtv-4-301
https://samarbeta.nll.se/producentplats/divtv/_layouts/15/VISDocIdRedir.aspx?ID=divtv-4-1405
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Listor som kontrolleras av enhetschef eller av 
denne utsedd person 

Dagligen Ansvarig 

 GE2 (Bevakning e-post) – även nedlagda kliniker 

 RE21 (Ej sända rem/dok) – IR S visas (inkommande remisser till kli-

nik där svar skrivits men ej sänts) samt JKOP som ej sänts. Observera 

att på pappersremisser som lagts in i VAS måste man välja POSTA i 

menyn för att det ska registreras datum när svaret är postat. 

 

 Hantera FK-meddelande TV12 – Administration – Kommunikation 

FK – Hantera FK-meddelande 

 

 

En gång i veckan Ansvarig 

Frisktandvård 

 Lista ofakturerad frisktandvård + autogiro 
TV12 – Administration – Frisktandvård - Lista ofakturerad frisktand-

vård  

 Kontrollera frisktandvårdsavtal 
TV12 – Administration – Frisktandvård - Kontrollera frisktandvårds-

avtal 

Bocka i ”Sök patient vid kontraktskontroll”   

Dokument finns i Tvistens handbok – Frisktandvård - 

administration 

 

Barn som fått brev UbbBr1   

Ktr i väntelistan: Orsak UB (uteblivande barn) om brev 2 ska skickas eller 

om VL-posten ska avbokas. 

Symfoni 

 Kontrollera olistade barn. 

Barn och ungdom – Visa listade barn – Status: olistad 

 Visa listningshändelser 
Barn och ungdom - Visa listningshändelser 

Avlistade patienter för vald månad: ändra patientkategori samt ta bort 

ev. VL-post i Carita 

 Underkända fakturor 

 Makulerade fakturor 

Underkända och makulerade fakturor i Symfoni - hantering i Carita 

(nll.se) 

 

 

 

 

 

https://ledningssystem.nll.se/Sidor/Frisktandv%C3%A5rd-i-Tvistens-handbok.aspx?termId=5b95daf1-5376-402f-bde2-605d114d9e1d
file:///N:/Folktandvårdens%20Ledningsgrupp/2020_underlag/Vårdmöten/2020-06-16/Åbub-rutin/rutiner%20-%20nuvarande/Ub%20rutin%20barn%20som%20fått%20brev%20UbbBr1.pdf
https://tandvardsstod.nll.se/sso/authenticate/login.aspx?app=symvard&ReturnUrl=%2fsymfoni
https://samarbeta.nll.se/producentplats/divtv/Publicerade/Intern%20alla/Styrande/Rutindokument/Underk%c3%a4nda,%20makulerade%20fakturor%20-hantering%20i%20Carita.pdf
https://samarbeta.nll.se/producentplats/divtv/Publicerade/Intern%20alla/Styrande/Rutindokument/Underk%c3%a4nda,%20makulerade%20fakturor%20-hantering%20i%20Carita.pdf
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En gång i månaden Ansvarig 

 

 Fakturering uppsökande verksamhet sista veckan i månaden i 

symfoni. 

 Uppföljning felaktig tidstyp 

Sökväg till rapporten i Datalagret:  

Insidan – Verktyg - Datalagret – Dokument – Gemensamma mappar 

– Division Nära – Folktandvården – För staben - Tidsredovisning 

från Samod – Uppföljning felaktig tidstyp. 

 Behandlingslistan – Ännu ej fakturerad vård 

TV12 – Utskrift – Redovisning – Behandling 

Välj alla eller enskild behandlare  

 Revisionspatienter utan kallelse eller tid - Patienter utan tid TV12 

– Utskrift – Tidbok och kallelse – Patienter utan tid - välj på Kate-

gori: Rev 

 Väntelista 
TV12 – Arkiv – Tidbok - Väntelista 

Kontrollera att alla väntelisteposter har en orsak samt ansvara för att 

patienter på prioriterade väntelistor blir kallade i tid (t.ex. barn, HSE, 

Frisktandvård) 

 Avlidna 

Ta ut lista på avlidna i Persons genom att i adressfönstret på Insidan 

logga in med persons.nll.se. 

Se manual Utskrift av avlidna samt inflyttade i persons (under Tvis-

tens handbok-Patientadministration) 

- i Tidbokshistoriken avbokas tider och väntelistor 

- ändra Patientkategori till Avl 

 Melker  

Ta ut lista på nyanlända asylbarn. Lägg upp de nyanlända som pati-

entkategori: Asyl på en gång och lägg upp kallelse för us inom tre 

månader. 

Melker – inloggning  

 

 En gång var tredje månad 

 

Skyddad identitet, barn och ungdom - Kapiteringsersättning folktandvår-

den (nll.se) 

Kontrollera och internfakturera tandvårdsgruppen för eventuella barnpa-

tienter med skyddad identitet. 

 

 

https://samarbeta.nll.se/producentplats/divtv/Publicerade/Intern%20alla/Styrande/Rutindokument/Utskrift%20av%20avlidna%20samt%20inflyttade%20i%20Persons.pdf
https://samarbeta.nll.se/producentplats/divtv/_layouts/15/VISDocIdRedir.aspx?ID=divtv-4-4499
https://samarbeta.nll.se/producentplats/divtv/Publicerade/Intern%20skyddad/Styrande/Rutindokument/Skyddad%20identitet,%20barn%20och%20ungdom%20-%20Kapiteringsers%c3%a4ttning%20folktandv%c3%a5rden.pdf
https://samarbeta.nll.se/producentplats/divtv/Publicerade/Intern%20skyddad/Styrande/Rutindokument/Skyddad%20identitet,%20barn%20och%20ungdom%20-%20Kapiteringsers%c3%a4ttning%20folktandv%c3%a5rden.pdf
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Listor som ska kontrolleras av verksamhetschef 
eller av denne utsedd person 

Minst en gång i kvartalet Ansvarig 

 JO12 (Att göra) 

 – Lämna blankt på Urval så all personal som slutat kom-

mer med 

 JO13 (Vårdtillfälle utan journalanteckning)  

– alla behandlare ska kontrolleras. Lämna blankt på Vård-

givare och Datum samt välj Öppen vård (detta för att inte 

missa personal som slutat). 

 Samtliga listor: Om behandlare slutar eller listorna som 

behandlaren ansvarar för inte sköts, är det verksamhetsche-

fens ansvar, eller av denne utsedd person, att se till att 

dessa poster behandlas.  

Se Chefsportalen: Avslut av anställning 

OBS! Gäller även nedlagda kliniker. 

 

 

 

Bevakningsfunktioner i VAS (övergripande rutindokument för Region Norr-

botten) 

Funktionsbeskrivning av remiss (mer information om de olika remissfunkt-

ionerna) 

https://samarbeta.nll.se/producentplats/divtv/Publicerade/Publik/Styrande/Rutindokument/Avslut%20av%20anst%c3%a4llning.pdf
https://samarbeta.nll.se/producentplats/vardadministrativtsystemvas/Publicerade/Intern%20alla/Styrande/Rutindokument/Bevakningsfunktioner%20i%20VAS.pdf
http://vas.icoordinator.se/file/get/id/13461991/Remisser.pdf/

