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Förklaring Ekonomijournal -TvEk 
 

 I VAS under ”Favoriter” finns menyknappen Tvek (TV11) upplagd. 

 

Den startar följande bild. Vi hamnar direkt i Behandlingsfliken.  

Bilden är indelad i sex olika fält. 
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1. Behandlingsomgång  

Innehåller följande kolumner:  

 Omgång: Varje omgång får ett unikt nummer  

 Startdatum: Tilldelas när behandlingsomgången startas  

 Slutdatum: Tilldelas när omgången avslutas (vid standardbehandling 

automatiskt efter ett år)  

 Ålder: Patientens ålder  

 Omgångs typ: Vilken sorts behandling som avses ex STD, OMSN etc. 

Avvikelse: används inte 

 

För att starta en ny behandlingsomgång – klicka på knappen ”Ny om-

gång” och följande bild öppnas: 

 

Startdatum: Sätts normalt till dagens datum men kan flyttas bakåt  

Avtals typ: VIKTIGT! Här väljs betalningsmodell ex STD, OMSR etc. 

Omgångs typ: Beroende på vad som är valt i avtalstypen väljer systemet 

rätt  

Behandlings typ: Här anges vilken F, S eller N grupp patienten tillhör 

(HSE)  

Behandlarteam: Kliniken (fylls oftast i med automatik)  

Ansvarig behandlare: Inloggad identitet föreslås  

Avtal: Fylls i med automatik beroende vad man valt i avtalstypen  

Bet patient del: Ange kundidentitet om någon annan än patienten ska be-

tala  

De små rutorna för Jourbehandling och Omgörning används med stor 

försiktighet i denna bild – bockas dessa i gäller det för alla åtgärder inom 

behandlingen (oftast avses bara enstaka åtgärder).  

Akutbehandling- kvarleva sen förut – ofarlig  
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Granskad och Granskning: Här ”knyts” en granskning till behand-

lingen när man kopplar en förhandsbedömning till en faktura. 

Text på patientfaktura: här kan en fritext skrivas som sen återfinns på 

fakturaunderlaget/specifikationen 

 

2. Behandling till omgång  

Här visas en rad för varje behandling inom omgången. Kolumnerna visar:  

 Avtal: Visar vilken avtals typ man valt ex STD  

 Rad: Blir en rad ex för varje klinik, olika avtal, jourtillägg etc.  

 Betalare: Här visas kund id om det är en annan betalare än kunden 

själv  

 FK: Här finns ett FK om tandvårdsförsäkringen är inkopplad  

 TVR: en gammal kvarleva sen tidigare tandvårdsförsäkring  

 FP: anger om en förhandsprövning finns registrerad  

 SP: här blir det ett J om behandlingen är en jourbehandling  

 Behandlings typ: Här visas vilken S eller N märkning en ”HSE” pati-

ent har  

 Startdatum: Behandlingens startdatum  

 Slutdatum: Behandlingens slutdatum  

 Team och Vårdenhet: Klinik som ansvarar för behandlingen. Det kan 

finnas flera kliniker inom samma omgång 

 

3. TTF information på vänstra sidan 

 
 

Klicka på knappen ”Visa kallelse” så ändras informationen i rutan: 

 
”Öppna” – öppnar den tid eller kallelse som är upp märkt  

”Historik” – vi kommer in i tidbokshistoriken för patienten 

4. FK information om patienten på den högra sidan. 
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Längst ner i behandlingsfliken visas Patientens ekonomi. 

 

5. I den vänstra rutan visas vad patienten är skyldig/har tillgodo totalt på 

alla kliniker inom vårt landsting samt totalt för respektive klinik. 

”Utbetala” används ex vid utbetalning av ett ”tillgodo” belopp  

(patienten har ex betalt in en för stor förskottsbetalning) 

”Försäljning” kan användas vid försäljning av hygienartiklar 

6. I höger ruta visas ekonomin för uppmärkt omgång – Summor till om-

gång. Det kan finnas fler behandlingar inom en omgång – den marke-

rade behandlingen visas längst ut till höger. 

”Fakt/Spec”: skriver ut specifikation eller fakturaunderlag  

”TvrFK” används inte 

”Betala” öppnar följande bild: 

 

 Välj Betalningssätt (kassa/betalkort)  

 Tänk på att välja rätt Kontantkassa vid kontant betalning!  

 Fyll i mottaget belopp, tryck sen på ”Betala”  

 Knappen ”Tidigare” visar tidigare gjorda betalningar 
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”OmsBesök” öppnar bilden för besöksavgifter (HSE-patienter) - används 

vid återbesök 

 

 Om patienten har med högkostnadskort från annan inrättning 

(NLL/privata vårdgivare) fyll i rätt belopp i rutan för Hittills betalt.  

I rutan för Åtgärd väljs vilken patientavgift besöket avser.  

Ange eventuellt Frikortsnummer samt giltighetsdatum i avsedda ru-

tor. 

 

”FKbesök” öppnar bilden för Försäkringskassans ”besök” 

 
 Välj knappen ”Öppna” för att kontrollera ersättningsbegäran (hos FK) 

för ett genomfört besök 
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Fliken Journal 

 

När vi har en öppen behandling kan vi registrera vård i journalfliken.  

Registreringen uppdaterar automatiskt TvJnl när vi använder oss av termko-

der, tandbeteckningar och tandytor. 

 Genom att klicka på ”Ny”-knappen blir fälten för registreringar aktiva 

och vi kan fylla i term kod, tand, tand yta etc.  

Gå sen till ”Spara” eller ”Ångra”.  

”Makulera” och ”Ändra” blir aktiva först när en registrering är spa-

rad eller ångrad. 

I bildens nederkant visas summor för referenspris, bruttosumma, FK-

summa och patient del.  

För att se makulerade åtgärder – bocka i rutan för Visa makulerat. 

 

Knapparna i journalflikens mellersta del är lika som i TvJnl. 

”Besök” avser besöksregistrering HSE patienter. 

”Betala” kommer till betalningsbilden.  

”Avslut” kommer till bilden för att avsluta en behandling (med P eller F). 

”Spec/Fakt” för att skriva ut faktura eller specifikation.  

”DentalEye” öppnar röntgenbilder.  

”Us formulär” måste fyllas i vid undersökning (krav från FK).  

”Diagn VAS” för över diagnos till sökordet Diagnos i VAS journalen. 

”R2” öppnar beslutsstödet R2. 
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Fliken Terapiplan 

För att skriva en terapiplan/ett kostnadsförslag väljs knappen  

”Nytt förslag” 

 
Denna ruta öppnas: 

 

 I Beskrivning namnger du din terapi och godkänner med OK  

Nu kan du registrera åtgärder via knappen ”Registrera” längst ned till väns-

ter i fliken. Registreringen hanterar du likadant som i journalfliken.  

 För att skriva ut förslaget välj knappen ”Skriv”  

 För att välja förslag – ”Välj”  

Det går också att kontrollera terapiplanen mot FK, välj då knappen ”FK-be-

sök”.   
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Fliken Redovisning 

 

Där används bara fältet längst upp ”Tandvårdsfaktura till omgång”. 

Här visas vilka fakturor som tillhör omgången.  

För att titta närmare på fakturan – använd knappen ”Öppna”. 


