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Ny ersättningsperiod 
Fungerar via TV jnl och TV ek 

Innan ersättningsperioden startas om måste alla besök som är registre-

rade i den nu gällande ersättningsperioden vara överförda till FK och 

ersatta. Detta är viktigt på grund av att det blir svårt att göra justering-

ar i dem efter att FK avslutat perioden. Du måste därför vara helt säker 

på att ersättningsperioden skall avslutas. Det på grund av att det i 

princip inte går att backa hos FK. 

Obs! Ni skall inte avsluta Behandlingen/Behandlingsomgången i 

Carita, innan ny ersättningsperiod skall startas. Följ dokumentets 

anvisning. 

Börja med att registrera in den åtgärd som skall vara den första på den 

nya ersättningsperioden.  

Var noga med att ange rätt datum, team och behandlare. Besöks rutan 

kommer upp enligt nedan: 

 

För att starta en ny ersättningsperiod skall knappen Starta ny per. 

väljas. 
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Skall perioden avslutas skall frågan besvaras med Ja 

 

Eftersom behandlingsomgången och dess behandlingar måste avslutas 

skall avsluts kod och avslutsdatum anges. Välj därefter knappen Ok. 
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En ny behandlingsomgång skall startas till den nya ersättningspe-

rioden från FK.  

 

Fönstret för perioden som öppnas föreslår startdatum från nuvarande 

ersättningsperiod.  

Datumet måste ändras till det datum som skall vara det nya da-

tumet för ersättningsperioden.  

Godkänn därefter omgången med Ok-knappen. 

 

 
Klicka OK 
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Lägg in första åtgärden på nytt, den hamnar nu i den nystartade ersätt-

ningsperioden 

 

När besöket registrerats in skall det ha nedanstående utseende: 
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Uppgifterna för högkostnadsperiod och HK-summa från FK skall ig-

noreras. Där visas de uppgifter som finns från den senaste sökningen 

från FK. Eftersom ersättningsperioden ännu inte återställts är dessa 

uppgifter inte aktuella.  

Det som skall kontrolleras är att bocken är satt för ”Avsluta högkost-

nadsperiod”. När besöket överförs och godkänns kommer ersätt-

ningsperioden att avslutas och en ny period med samma startdatum 

som besöket kommer att startas.  

 

Har alla åtgärder som skall ingå i besöket registrerats in skall besöket 

överföras till FK. Detta görs genom att klicka på knappen Skapa EB. 

Vi rekommenderar att detta görs oavsett om besöket normalt skickas 

med fördröjning och/eller nattetid. Detta för att undvika felaktiga be-

räkningar. 

När ersättningsperioden återställts kan patientens uppgifter från FK ha 

nedanstående utseende. 

 

 

 


