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Resursbok för thyg och tsk 
En resurs är en tandsköterska eller en tandhygienist (Kan också vara ex ett 

behandlingsrum). 

Funktionen finns under TV12-Tidbok-Resurser 

 

 

Öppna en resurs (vilken som helst) med foldersymbolen  

och skapa ny genom att trycka på plustecknet  

Fliken Data 
 

 

Resurs: Här anges resursens identitet (i exemplet tnannlar), kan även vara 

namn på ett rum.  

Beskrivning: Namn, ”titel” och klinik  

Behandlare: Användarnamn 

Alias: Identitet för resursen (initialer för och efternamn).  

Vårdenhet: Välj aktuell klinik via förstoringsglaset. 
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Om personen har en annan hemmaklinik lägger du till kliniknummer 

för denna klinik före användarnamnet ex. 06tnannlar i rutan Resurs. 

Här hittar du de olika kliniknummer som ska stå före ditt användarnamn: 

Kliniknummer före användarnamn vid stafett 

 

Fliken Data 2 
 

  

Det är denna inställning som gäller. 

 

https://samarbeta.nll.se/producentplats/divtv/Publicerade/Publik/Styrande/Rutindokument/Kliniknummer%20f%C3%B6re%20anv%C3%A4ndarnamn%20vid%20stafett.pdf
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Fliken Veckoschema 
 

 
Veckoschema skapas och kopplas på samma sätt som i tidboken.  

När du lägger in ett nytt veckoschema - gå till symbolen med pennan  

då blir knapparna <Öppna> <Lägg till> <Ta bort> tillgängliga. 

Börja med att gå till knappen <Öppna> och lägg in ett slutdatum för på-

gående veckoschema.  

Gå sen till knappen <Lägg till> och lägg in en ny periodstart och välj den 

nya veckomallen.  

Viktigt då du skapat en veckomall med udda och jämn vecka är att den första 

veckan i perioden blir ”den rätta ” veckan.  

När en ny veckomall ska börja gälla är det viktigt att sätta ett slutdatum 

på den pågående och lägga upp den nya mallen i denna flik. 

 

Fliken Avvikelse i veckoschema 
 

Här kan du lägga till en tillfällig avvikelse i schemat. Öppna redigeringsläge 

genom att klicka på pennan symbolen. Gå till knappen <Lägg till>. 
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Fyll i datum, start och sluttid och tidstyp (välj från listan via förstoringsgla-

set). Det skapar då en rad i fliken. 

 

Fliken Ledighet 
 

 

Aktivera redigeringsläge med pennan symbolen, välj knappen ”Lägg till”. 

Följande fönster visas: 

 
Välj om det ska vara Ledighet eller Administration. 

 
Ledighet kan sträcka sig över en längre tid och eventuellt enstaka veckoda-

gar. 

(OBS! Rör inte färgkombinationerna) 
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Administration sätts dag för dag med tidsangivelse och tidstyp.  

(OBS! Rör inte färgkombinationerna). 

 

Fliken Tidstyp-Tidsblock 
 

 
 

Här lägger du in dina ”favoriter” – Pridekoder att användas till teambokning. 

För att lägga till – välj knappen <Lägg till>. 

 

Fliken Text – används ej för närvarande 

 

 

 


