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Intygsutfärdande och hantering av 
boenden – förslag till arbetsrutin 

Kommunens ansvar 

 Utse en kontaktperson, vanligtvis MAS i kommunen, som skall 

fungera som länk mellan kommunens socialförvaltning och 

Region Norrbotten. Om annan än MAS utses till kontaktperson ska 

detta meddelas till tandvardsgruppen@norrbotten.se 

 

 Utse en person som är övergripande ansvarig för intygshantering 

och samverkan med leverantör av uppsökande verksamhet 

(munhälsobedömning). Oftast MAS i kommunen, kan också vara 

annan person. Om annan än MAS utses till kontaktperson ska detta 

meddelas till tandvardsgruppen@norrbotten.se 

 Utse en person som administrerar utfärdare av intygsunderlag. 

Oftast MAS, kan också vara annan person.  

Skapa behörighet för nya utfärdare av intyg görs via funktionen 

’Skapa ny utfärdare’. Samtliga som har rollen utfärdare kan 

förutom att utfärda intyg, även söka intyg, uppdatera 

patientinformation och söka boendeenheter. De kan dock inte 

skapa boendeenheter eller nya utfärdare. 

 Utse en person som är ansvarig för att registrera boendeenheter; 

registrera nya boenden, inaktivera boenden. Kan vara MAS eller 

annan person. 

 Alla som med behörighet i symfoni ska ha genomfört 

webbutbildningen utfärdare av tandvårdsintyg.   

 En gång per månad kontrollera och uppdatera boendeenheter, Görs 

av enhetschef på respektive boende (eller annan person). Även 

Egna boenden bör kontrolleras så att ev flytt har registrerats i 

systemet. I funktionen ’Signera boendeenheter’ ska verifiering av 

boendeenheter göras kontinuerligt. Vårdgivare och TVG kan se 

när sista verifiering gjordes då det är av stor vikt inför uppsök. 

 Utfärda intygunderlag för berättigade. 

 

Identifiera berättigade 

I regelverket framgår vilka som berättigade, det finns tillgängligt på 

nllplus.se och i vår webbutbildning. 

 

Utfärda intyg 

Intyg utfärdas i systemet Symfoni, som samtliga kommuner har 

behörighet till. Länk till systemet finns på NLL+ , Tandvård inom 

hälso- och sjukvården, samt nedan. On-line-Manual till respektive 

funktion finns uppe till höger på varje sida 

 

mailto:tandvardsgruppen@norrbotten.se
mailto:tandvardsgruppen@norrbotten.se
https://norrbotten.samarbeta.se/login/index.php
https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Verksamhetsomraden/Tandvard-inom-halso--och-sjukvarden-/jag-arbetar-inom-kommunen/
https://norrbotten.samarbeta.se/login/index.php
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 I samband med att en person får plats på ett särskilt boende ska 

intyg utfärdas omgående. Kontakt med tandvården ska erbjudas 

för undersökning och eventuell behandling. 

 

 I samband med att en person får beslut om LSS-insats ska intyg 

utfärdas omgående. Fråga om personen har regelbunden 

tandvårdskontakt och om inte rekommendera att kontakt tas med 

tandvården  

 

 I samband med att en person får hemtjänstinsatser minst 3 gånger 

per dag samt nattillsyn eller larm, ska intyg utfärdas omgående. 

Personer som inte har hemtjänst i den här omfattningen, eller som 

inte är kända av kommunen ska hänvisas till primärvården som 

kan göra en ansökan om tandvårdsintyg till Tandvårdsgruppen 

 

 Om det vid munhälsobedömning på ett särskilt boende upptäcks 

att en boende saknar intyg ska intygsunderlag utfärdas omgående 

av enhetschef eller annan med behörighet att utfärda 

intygsunderlag. 

 

Intyg utfärdas i funktionen ’Skapa nytt, ändra eller skapa kopia på 

tandvårdsintyg’ . Intyg kan utfärdas för såväl personer boende på 

olika boenden i kommunen som boendet i eget boende. 

 

Ändrat boende innebär att uppdatering görs i funktionen ’Uppdatera 

patientinformation’. Då kan det även vara aktuellt att ändra intyg. Nytt 

intyg registreras i ’Skapa nytt, ändra eller skapa kopia på 

tandvårdsintyg’ och då makuleras tidigare intyg med automatik 

 

 

Skapa boendeenhet 

Boendeenheter tillkommer och boendeenheter försvinner. När en ny 

boendeenhet startas i kommunen ska boendeenheten registreras i 

Symfoni. Detta görs via funktionen ’Skapa boendeenhet’. 

Nya boendeenheter som registrerats i Symfoni ska aktiveras av 

Tandvårdsgruppen innan de syns för kommunen i Symfoni. 

 

När boendeenheten har aktiverats kan patienter med intyg även 

placeras på det nya boendet.   

 

När boenden ska avvecklas måste först alla patienter flyttas över till 

annat aktivt boende. När ingen finns kvar på boendet kan 

Tandvårdsgruppen inaktivera boendet efter information om det från 

kommunen  
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Administrera funktionsbrevlåda 

När intyg går ut inom 3 månader skickas information om detta till den 

funktionsbrevlåda som angivits i denna funktion eller till MAS för 

kommunen. Nya intyg ska då utfärdas om personen är berättigad. 

I Symfoni finns även en länk på startsidan i höger marginal som går 

till samma lista med intyg som kommer att gå ut inom 3 månader. 

 

Det har visat sig att ibland kan mail med några intyg skickas och 

sedan återfinns inte dessa i systemet. Det har då berott på att patienten 

vid migreringen från det gamla systemet inte har kopplats till ett 

boende, ofta ’Eget boende’. För att åtgärda detta krävs att uppdatering 

görs i ’Uppdatera patientinformation’. Där kan boendeenhet 

kompletteras till den boende samt information om kontaktperson. Om 

inte personen kan återfinnas, kontakta då Tandvårdsgruppen, Region 

Norrbotten, som har åtkomst till samtliga intyg i länet . 

 

Startsida i Symfoni 

Nedan visas de funktioner som är åtkomliga för kommunerna. De som 

har behörigheten utfärdare har något färre funktioner 

 

 
 

 

 

 

Behörighet till Symfoni 

För att kunna få åtkomst till systemet krävs det först att användaren 

har ett personligt SITHS-kort och till det ett unikt HSA-id. SITHS-

kort beställs vi a kommunens SITHS-korts utfärdare 

 

Kommunanavändare med behörighet som kommunens kontaktperson 

kan skapa behörighet till de personer som ska kunna skapa intyg. Om 

det krävs en högre behörighet för den nya användaren (t ex att kunna 

administrera boenden), ska begäran om upplägg av behörighet skickas 

till Tandvårdsgruppen, Region Norrbotten. Information om namn, 

telefonnummer, emailadress och HSA-id ska skicks med tillsammans 

med de behörigheter som önskas. 
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Inloggning i Symfoni 

När användaren har behörighet till Symfoni markeras länken till 

Symfoni som finns på hemsidans för ’Tandvård inom hälso- och 

sjukvården’ 

 

 
 

 

 

1:a sidan som då visas är nedanstående. Det kan finnas flera certifikat 

att välja ibland och det är det certifikat som innehåller HSA-id som 

ska markeras. HSA-id börjar på SE…. och därefter ett antal siffror 

åtföljt av ett bindestreck och några tecken (siffror och ev någon 

bokstav) 

 

 

 
 

Om felaktigt certifikat väljs, erhålls ett felmeddelande ’Error…..’ 

Gå då tillbaka och välj ett annat verifikat. 


