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1
1.1

Mötet öppnas

Lars Dalenius öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Med honom finns Maria Wennström
och Anna Nilsson (Verksamhetsutvecklare Tandvårdsstöd) samt Eva Hamberg
(Applikationsdriftansvarig).
Vi använder oss av möten via Skype för företag, d.v.s. man ringer in på det telefonnummer som
står i mötesinbjudan och anger sedan konferens-id som också står där.
Telefonnummer 010-11 48 000.

1.2

Tandvårdssystemet – status

Vår produktionsstatus är god.

1.3

Testmiljö

Planerade servicefönster för testmiljön shsref:


12/4 PREL



17/4 PREL



17/5 08:00 - 16:00



22/5 08:00 - 16:00



14/6 PREL



9/6 PREL

1.4

Kommande releaser

Vi upprepar informationen om dessa närmast förestående driftsättningar.
1.4.1

1.4.2

Regeringens beslutade ATB-höjning driftsätts 2018-04-15.
Denna release blev tillgänglig för er journalsystemsleverantörer att testa i testmiljön wssat
på måndag den 26/3.
Release i Maj 2018

Vi informerade om detta i förra mötet men vi upprepar informationen. Det blir en release i Maj
2018, driftsättningsdatum blir 2018-05-24 eller 2018-05-31. Troligtvis det senare datumet.
Information om releaseinnehåll mailades till er den 15/1, saknar någon denna information så säg
till så skickar vi på nytt. Releaseinnehåll:
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Nya infomeddelanden för ärenden som går till manuell handläggning med information om
varför ärendet gått till manuell handläggning.



CheckPatient responsen har information om från vilket datum patienten registrerades i
Försäkringskassan. Idag innehåller responsen endast information om patienten är
registrerad eller ej: <eligble>true</eligble> eller <eligble>false</eligble>. Detta innebär
en ny version, CheckPatient.v5, den nuvarande CheckPatient.v4 kommer att fungera
parallellt under ett antal månader. Vilket datum v4 versionen stängs har vi inte hunnit
planera än men det normala är ca 6 månader.
Kontraktet för CheckPatient.v5 har skickats ut, saknar någon detta så maila Lars Dalenius.

1.5
1.5.1

Information
Eva Hamberg informerar:

Demonstration av Tandens nya websidor. De nya sidorna för tandvården lanseras på fk.se under
april månad.
1.5.2

Maria Wennström/Anna Nilsson informerar:

Utveckling av att visa datum när patienten blev registrerad som försäkrad hos Försäkringskassan:
Idag visas bara vid check-patient om patienten är registrerad som försäkrad hos
Försäkringskassan eller inte. Utvecklingen blir att det även kommer att visas vilket datum som
patienten är registrerad som försäkrad hos Försäkringskassan, om patienten är det.
Vi kommer att skicka meddelande om varför ett ärende stannar för manuell handläggning, inte
bara att det kommer att handläggas manuellt. Vi kommer även att lägga till i meddelandetexten,
för de ärenden där Försäkringstillhörighet måste utredas, om patienten är registrerad som
försäkrad hos Försäkringskassan och i så fall from vilket datum, eller att patienten inte är
registrerad.
Eftersom vi tidigare bara visade att patienten var registrerad som försäkrad hos
Försäkringskassan vid check-patient var det svårt för behandlaren att veta om patienten har rätt
till de ATB som fanns att nyttja eller inte. Bara för att patienten var försäkrad vid besökstillfället
så är det inte säkert att patienten var det när ATB tilldelades.
Exempel: Patienten är registrerad som försäkrad hos Försäkringskassan 2016-09-01,
patientbesök 2018-04-05, ATB finns tillgängliga för 2016 och 2017. Eftersom patienten blev
försäkrad först 2016-09-01 har hen inte rätt till ATB som tilldelades 2016-07-01 utan bara ATB
som tilldelades efter 2016-09-01 dvs. ATB 2017-07-01. Patientens tandvård är
ersättningsberättigande eftersom patienten var försäkrad vid besöksdatumet.
Om endast ATB för 2017 begärs kommer inte patientbesöket att stanna för manuell
handläggning.
Om ATB för 2016 begärs kommer patientbesöket att gå till manuell handläggning.
Det är därför viktigt att de ATB som visas som outnyttjade i journalsystemen även visar för
vilket år ATB tilldelades, detta för att behandlaren ska kunna begära det ATB som patienten har
rätt till utifrån det datum som patienten är registrerad som försäkrad hos Försäkringskassan och
på så sätt kunna ta rätt betalt av patienten.
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Framtida möten

Nästa avstämningsmöte är planerad till torsdag 3:e maj, kallelse skickas innan mötet.

1.7

Övriga frågor.

Vid eventuella frågor, synpunkter eller funderingar kan man maila eller ringa Lars.
Har ni behov av testdata eller fel i testmiljö eller produktion så ska ni skapa felrapport. Denna
felanmälan kan ni göra på via länk på bloggen eller via försäkringskassan.se
Tänk på att hålla hög informationssäkerhet, skicka t.ex. inte personnummer i oskyddad
kommunikation såsom mail. Detta gäller inte testdata i testmiljön.
Med vänlig hälsning
/Lars Dalenius
__________________________________________________
Lars Dalenius
Försäkringskassan IT, Systemutvecklare, Tandvårdsstöd
Södra Järnvägsgatan 41, 852 37 Sundsvall
Tel: 070 2660 293
lars.dalenius@forsakringskassan.se

