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Boka från väntelista 
 

Beskrivning arbetsgång  

           Manuell bokning, enstaka patient 
 

 TV12 – Arkiv – Tidbok – Väntelista 

 

 

 Gör ett urval på Orsak, Behandlare och Planerad t.o.m 

klicka på Sök 
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 Väntelistan kommer att sortera kariesrisk i färgerna grön, gul och röd 

var för sig. Om du väljer att sortera efter ”Planerad” kommer färger-

na fortfarande att vara separerade men i varje riskgrupp kommer kal-

lelseposterna vara sorterade efter ”Planerad”. 

 

 De patienter som saknas en signerad R2-bedömning hamnar längst 

ned på listan. 

 

 Markera patient och välj Öppna tid 
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 Bokningsbilden visas  

OBS! om remissruta visas finns det en inkommande eller en bedömd 

remiss på patienten. Det är då viktigt att kontrollera om remissen 

verkligen ska kopplas till tiden via Ok  

Vid osäkerhet: Sök formulär – RE4 inkommande remisser 

 
 

 välj Sök tid 
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 Sök på rätt Tidstyp ex Allmän, ändra sökdatum vid behov  

  

 Sök 
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 Tryck på Välj när du funnit rätt tid 

 Åter i bokningsrutan väljer du Kallelse  
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 Här kan du välja om du vill skriva ut kallelsen eller märka upp att 

den kallats utan utskrift (fått tid per telefon eller direkt på kliniken) 

 

 

 Skriv kallelse – skriver ut brev 

 

 Kalla utan utskrift – används då patienten ex kallas per telefon 

 

 Brev utan att kalla – används då patienten vill ha sin tid per brev och 

tiden inte är från väntelistan 

 

 OK 

 

 OK i bokningsbilden 

 

 Åter till väntelistan – om du väljer Arkiv – Uppdatera väntelista, är 

posten borta. 

 

 Ingen journalanteckning behöver göras i VAS när patienten är kallad 

från väntelistan per post/telefon, eftersom det skapas en vårdbeskriv-

ningsrad i Carita. 

 

Någon av 
dessa väljs när 

det finns en 
väntelistepost  


