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Arbetsbeskrivning för hantering av allmän barn-och 

ungdomstandvård i Symfoni 

 

Barn-och ungdomar mellan 3-23 år får fritt välja vårdgivare bland de 

som tecknat avtal med regionen. Genom det individuella valet följer 

en ersättning till vårdgivaren. 

De barn- och ungdomar som inte ingår i vårdvalet dvs. asylsökande, 

papperslösa/gömda flyktingar och barn under 3 år omfattas av 

folktandvårdens områdesansvar. Dessa patienter kommer inte att 

hanteras i det nya IT stödet symfoni. 

 

För folktandvårdens kliniker kommer symfoni att användas i första 

hand för att 

 lista/omlista barn på sin klinik vilket sedan genererar en 

ersättning.  

 hantera alla olistade barn och ungdomar så att dessa listas 

tidigt. 

 bevaka ej inskickade vårdrapporter 

 

För privata kliniker kommer symfoni att användas i första hand för 

att  

 lista/omlista barn när kliniken valts till vårdgivare av 

barnet/föräldern vilket sedan genererar en ersättning. 

 användas för att registrera vårdrapporter. 

 bevaka ej inskickade vårdrapporter 

 

 

Vid all omlistning mellan kliniker inom länet, oavsett om det är från 

privat till folktandvård eller vice versa så följer revisionsperioden 

med. Dessutom skickas ett mail per automatik till den tidigare 

kliniken vid omlistning. 

 

Val av vårdgivare - Listning/Omlistning och listningshändelser 

Lista nytt barn 

Alla barn och ungdomar kan välja på vilken tandvårdsmottagning de 

önskar gå dvs. antingen hos privata-eller folktandvårdskliniker som 

har avtal med regionen. 

Alla privata- och folktandvårdsmottagningar som har avtal med 

regionen finns angivna med kontaktuppgifter på regionens hemsida 

”Vårdval allmän barn- och ungdomstandvård” 

Vårdval barn-och ungdomstandvård 

http://www.nll.se/sv/Tandvard/Fritt-vardval-for-barn/
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Patienterna kan kontakta den klinik de önskar bli listade på. Detta 

gäller även vid omlistning till annan klinik. 

 

För folktandvårdens kliniker gäller att 

 

 blivande treåringar blir automatiskt olistade på slutansvarig klinik 

under januari månad det år de fyller tre. Slutansvarskliniken är den 

folktandvårdsklinik som ligger närmast bostaden.  

 nyinflyttade patienter från andra regioner blir automatiskt olistade 

på slutansvarsklinik, 2 månader efter inflyttning, om det inte gjorts 

en aktiv listning av patienten. Vid nyinflyttning ska patienten 

kallas till undersökning inom 6 månader. Systemet håller reda på 

detta och i funktionen ”Visa listade barn” under kolumnen ”Dagar 

kvar” visas för olistade patienter det antal dagar som patienten 

varit olistad. När patienten listas börjar revisionsperioden. 

För listade patienter under kolumnen ”dagar kvar” anges det antal 

dagar som kvarstrår till revisionsperiodens slut. 

Det innebär att om ingen aktiv listning har gjorts kommer inte 

heller ersättning att erhållas förrän listning görs i Symfoni 

 för asylbarn och ungdomar som har fått sina fyra sista siffror i 

person numret och har ett giltigt LMA kort, ersätts tandvården via 

migrationsverket. När barnet/ungdomen har fått sina fyra sista 

siffror i personnumret kommer de per automatik in som olistat 

barn på slutansvarsklinik i Symfoni. Det finns ingen koppling till 

LMA kort i Symfoni, utan barnet/ungdomen får vara olistad i 

Symfoni tills giltighetstiden för LMA kortet gått ut. Denna 

hantering sköts av Folktandvården. 

 

För folktandvårds- och privata kliniker gäller att 

 

 patienter som flyttar inom länet får en ny slutansvarsklinik men är 

fortfarande listade på den klinik de tidigare gått.  

 det innebär att patienten kommer att vara aktivt listad på den 

klinik där hen tidigare varit listad, tills nytt val görs. Ersättning 

utbetalas till den tidigare kliniken där patienten är listad.  

 patienter som avlider eller flyttar från länet avlistas med 

automatik. De innebär att ersättning upphör kommande 

månadsskifte. 

 vid omlistning övergår ersättning från den gamla till nya kliniken 

vid kommande månadsskifte. Ett automatmail skickas till den 

tidigare kliniken med information om avlistning. Det innebär att 

ersättning utgår till den klinik patienten är listad. 
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Olistade barn - Folktandvårdens ansvar 

Olistade patienter kan endast förekomma på folktandvårdskliniker då 

det är folktandvården som har slutansvar för barnen.  

För olistad patient utgår ingen ersättning, men slutansvarsklinik är 

ansvarig för att kalla patienten enligt tidigare planerade 

revisionsintervall. Det innebär att det bör finnas så få olistade 

patienter som möjligt på en klinik. 

 

Olistade barn hittas genom att använda funktionen ”Visa listade 

barn” 

Samtliga barn som står som olistade på den egna kliniken bör kallas 

eller väntelistplaneras i Carita och listas på kliniken i Symfoni. 

Ersättning genereras först när barnet är listat. 

 

Nyinflyttade inom länet ligger kvar som listad på den gamla kliniken i 

Symfoni, till ett aktivt val görs. Det är endast slutansvarskliniken som 

ändras till den klinik som ligger närmast bostaden på den nya 

bostadsorten. Omlistning blir aktuell om förälder/barn aktivt listar, 

eller när den tidigare kliniken informerar om önskemål om omlistning 

på den nya bostadsorten. Vid omlistning av ett barn kommer tidigare 

klinik informeras i mail, att barnet aktivt listat sig på annan klinik, 

vilket är av vikt för att ev. justera kallelse i Carita. 

Revisionsperioden följer patienten vid flytt inom länet.  

 

Listning/omlistning görs i funktionen Barn och ungdom, ”Lista 

nytt barn”. 

 

OBS! Patienter med skyddad identitet ska inte registreras i systemet 

som beskrivits ovan, utan särskilda anvisningar ska följas. För 

information kontakta Regionsdirektörensstab/ Ekonomi- och 

Uppföljningsavdelningen/ Tandvårdsgruppen via funktionsbrevlådan  

tandvardsgruppen@norrbotten.se 

 

Allmän information finns enligt nedanstående länk. 

 

Hantering av patient med skyddade personuppgifter 

 

 

 

 

Visa listade barn och listningshändelser 

mailto:tandvardsgruppen@norrbotte.se
https://samarbeta.nll.se/producentplats/div-lg-bas-verk/_layouts/15/VISDocIdRedir.aspx?ID=lgverk-4-1319
https://samarbeta.nll.se/producentplats/div-lg-bas-verk/_layouts/15/VISDocIdRedir.aspx?ID=lgverk-4-1319
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I systemet kan varje klinik se hur många barn som är listade på 

kliniken. Där anges på varje enskild patient det antal dagar som 

återstår till revisionsdatum, dvs. till sista dagen för vård-rapport. 

I systemet kan man också söka på enskild patient via personnumret för 

enskilda uppgifter. 

Detta kan ses i funktionen Barn och ungdom, ”Visa listade barn. 

. 

I systemet finns funktionen listningshändelser som visar totalt antal 

listade barn för vald månad: Här visas antal barn som var listade vid 

vald månads utgång, nya listade patienter och avlistade patienter.  

För att se listningshändelser finns funktionen Barn och ungdom, 

”Visa listningshändelser. 

 

Vårdrapporter 

Revisionsintervall 

Alla barn-och ungdomar ska kallas regelbundet till vårdgivaren som 

upprättar individuella revisionsintervall beroende på den individuella 

riskbedömningen. Med regelbunden vård avses för 

 3-åringar ett besök under det år de fyller 3 år 

 4-16 åringar minst ett besök var 24:e månad 

 16-23 åringar minst var 30:e månad. Undantag för 23 åringar 

vars revisionsperiod slutar 31/12 

 

Revisionsundersökning utförd av tandläkare omfattar fullständig 

diagnostik av hela munhålan, terapiplanering och riskgruppering. 

Högsta tillåtna intervall mellan undersökningar utförd av tandläkare är 

fyra år för åldrarna 7-16 år. Revisionsundersökning av tandläkare ska 

dessutom utföras under det år då patienten är 6 eller7 samt vid ett 

tillfälle under de år patienten är 18-21. Tandläkare ska dessutom 

bedöma bettet vid dentalstadium DS:1 och DS:2.  

Undersökning av legitimerad personal(tandhygienist/tandläkare) ska 

utföras under det år patienten fyller 3. 

 

 Vid inflyttning till länet är första revisionsperioden 6 månader. 

 Vid omlistning från annan klinik inom länet oavsett om det är 

mellan privat till folktandvård eller vice versa följer revisions 

perioden med. 

 

Ny revisionsperiod startas när vårdrapportering är registrerad. 

Vårdrapport för perioden måste registreras senast 30 dagar efter sista 

revisionsdatum. 
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För att inte riskera att ersättningen uteblir pga. försenad vårdrapport 

bör planering ske i god tid. 

 

För Folktandvården krävs ingen separat inregistrering av vårdrapport 

utan informationen hämtas från Datalagret och förs över till Symfoni.  

För övriga vårdgivare krävs manuell registrering i systemet eller 

filöverföring enligt specificerat gränssnitt. 

 

 

Registrera vårdrapport – privata kliniker 

Under revisionsperioden för ett barn skall vårdenheten registrera en 

vårdrapport (EPI-rapport). Åtgärd 101, 111 eller i undantagsfall 112 

skall registreras beroende på om undersökningen utförs av tandläkare 

eller tandhygienist.  

 

Vad som skall registreras styrs av barnets ålder under 

revisionsperioden. Systemet visar de parametrar som skall rapporteras 

för respektive ålder t.ex. antal primära och/eller permanenta tänder, 

DFT, dfs, riskgrupp för karies och bettutveckling och vid vissa åldrar 

ev tobaksbruk och bettfysiologiska förhållanden. 

 

Registrera vårdrapport via filinläsning 

Vårdenheter som har många barn listade och därmed gör många 

vårdrapporteringar, kan slippa att registrera varje barn för sig 

manuellt. Istället kan man läsa in en fil med alla rapporter för sin 

klinik, förutsatt att journalsystemet har en exportfunktion för detta 

som producerar en fil enligt fastställd specifikation. För 

Folktandvården sker automatiskt en periodisk inläsning av 

vårdrapporterna centralt via Datalagret, så dessa kliniker behöver inte 

ladda upp filerna manuellt. 

 

Ej inskickad vårdrapport  

I systemet finns funktionen ”ej inskickad vårdrapport” Denna 

funktion kan användas för att se vilka vårdrapporter som ännu inte 

skickats in för olika barn och revisionsperioder. Genom att ange olika 

kombinationer av år och månad, kan man få ett underlag för sin 

planering av behandling av barnen vad avser landstingets krav på 

inrapportering. 

 

Sök och visa fakturor för barn och ungdom 

Genom det individuella valet följer en ersättning till vårdgivaren. 

Ersättningen är baserad på antal listade barn och ungdomar. Samma 

ersättningsbelopp ges per listad individ. Ersättningen avser 
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vårdenhetens samtliga kostnader. Utbetalningen sker månadsvis med 

en tolftedel av den av regionstyrelsen beslutade årsersättningen.  

 

Ersättning för 3 åringar som  

 aktivt listas, utbetalas fr.o.m. den månad de listas  

  

Ersättning för nyinflyttade från annat landsting/län som  

 aktivt listar sig ersätts fr.o.m. den månad de listas  

 inte aktivt listat sig, kommer ej att generera ersättning till 

klinik förrän aktiv listning har gjorts. Inflyttade blir kopplade 

till slutansvarsklinik som olistade, ca 2 månader efter 

inflyttning 

  

För att ersättning ska utgå ska en vårdrapport vara registrerad senast 

30 dagar efter sista revisionsdatum under revisionsperioden. I de fall 

vårdrapport inte inkommit inom 30 dagar efter angiven revisionstid 

stoppas utbetalning efter två månader och därefter placeras patienten 

som olistad på slutansvarsklinik.  

Ersättning upphör generellt (automatiskt) då barn flyttar ut, avlider 

eller den 31/12 det år patienten fyller 23 år.  

 

Fakturering 

Faktureringen sköts automatiskt i systemet, utan att vårdgivaren 

behöver vidta speciella åtgärder. Fakturor skapas vid samma tidpunkt 

vid varje månads utgång baserat på de barn som då finns listade på 

vårdenheten. 

För att se en faktura i systemet, gå in i funktionen  ’Visa faktura’ 

och välj där ’Räkningsnr’. Systemet visar då vilka poster som ingår i 

räkningen för aktuell månad. I region Norrbotten visas endast 

kapiteringsersättning för listade barn i systemet. 

 

Sök faktura adress vid behandling av akuta barn 

Akutbehandling under vardagar av egen patient ingår i vårdansvaret. 

Om akutvård utförs av annan vårdgivare ska den vårdgivare som har 

vårdansvaret ersätta behandlande vårdgivare. Akuttandvård under 

lördag och söndag samt ”röda helgdagar” ingår i Folktandvårdens 

områdesansvar. Övriga vårdgivare har även rätt att behandla patienter 

under helger och har då rätt att fakturera Folktandvården. 

I de fall då akut vård utförs på barn som inte är – och inte skall bli- 

listat på vårdenheten skall faktura skickas till den vårdenhet där barnet 

är listat. För att söka fram adressen till denna vårdenhet, finns en 
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funktion kallad ”Akutfaktura”. Systemet visar då patientens namn, 

adress, samt namn och adress till den vårdenhet där patienten är listad, 

och som därmed skall faktureras. Denna fakturering hanteras inte av 

systemet, utan får hanteras direkt mellan berörda vårdgivare. 

 

 


