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Förhandsbedömd vård -fakturering 

 
 Finns både förhandsbedömda åtgärder och icke förhandsbedömd vård måste 

man i dessa fall göra två separata fakturor. Och det görs i Spec/Fakt fönstret.   

Man har av den anledningen varit tvungen att göra om hela fönstret. 

 

 När en Förhandsbedömning skickas in till Tandvårdsgruppen från Symfoni 

visas en bekräftelse på den, samtidigt genereras ett ärendenummer 

 

 

 

 Detta nummer måste läggas in i fakturafönstret i Carita när åtgärd som man 

förhandsgranskat är godkänd och ska faktureras. 

Glöms det stoppas fakturan i fakturakontrollen och den kommer åter. 

 

Här ett tips på hur du dels kan se ärendenumret samt ha koll på vilka åtgär-

der som är godkända i en förhandsbedömning: 

 När förhandsbedömningen är godkänd väljer du i Symfoni: 

Tandvårdsstöd – Sök förhandsbedömningsärenden 

 Ange personnummer 

 

 Sök 
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 Klicka på Ärendenr 

 

 Klicka på  uppe till höger 

 Välj Öppna nere på skärmen 

 Skriv ut bedömningen som visar vilka åtgärder som förhandsbedömts samt 

ärendenumret som är bra att ha till hands när fakturering ska göras. 

 

Fakturering av förhandsbedömd åtgärd 

 
 Välj Fakt/Spec i TVjnl eller TVek 

 Betalare – välj NLL Region Norrbotten 

 Typ av utskrift – Fakturaunderlag 

 Välj Skriv  
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 I nästa fönster anges ärendenumret från Förhandsbedömningen i Symfoni. 

Här ska man inte skriva någon text men viktigt att man skriver bindestreck.  

 

Välj nu endast åtgärd/er som förhandsprövats. I detta fall åtgärd 800,  

samt raden -300 kr (eftersom det dras 300 kr från omsorgens pris när pati-

enten debiteras 300 kr)  

OBS! Bilden visar den gamla summan 200 kr 

 

Kontrollera så rätt åtgärder är ibockade. 

 

 Ok 

 

 Om nu ej förhandsbedömda åtgärder också ska faktureras måste först 

numret i omsorgsbehandlingen tas bort. 

 

Markera omsorgsraden I TVek och Öppna den  
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I nedre delen av fönstret tas numret som står i Granskningsrutan bort - Ok 

 

 

 Välj nu Fakt/Spec igen och fakturera resterande skuld. I detta fall åtgärd 

705.               Skriv 

 

 

 

 Eftersom denna åtgärd inte är förhandsbedömd måste ärende id tas bort, och 

det är nu möjligt eftersom det makulerats från omsorgsbehandlingen  

 

 Ok 
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 Ja 

 


